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Težave z notranjimi in zunanjimi mejami 
N a j n o v e j š i predlog v l a d n e koalici je je ustanovitev trinajstih pokrajin. 

S loveni ja pa i m a poleg notranj ih težave tudi z z u n a n j i m i m e j a m i . 

DANICA 21AVIU. ŽLEBIH 

Ljubljana - O tem je včeraj 
opoldne Zavod 25. junij (vodi 
ga Marjan Podobnik) pred 
slovenskim parlamentom 
pripravil shod, na katerem so 
pozvali k pravi6ii meji s Hr-
vaško, ohranitvi slovenskega 
ozemlja in morja. O tej temi 
je s predsedniki in poslanci 
koalicijskih strank na sestan-
ku govoril tudi premier Ja-
nez Janša. Pri reševanju pro-
blema meje s Hrvaško gre za 
tri najvažnejša izhodišča: 
upoštevati je treba stanje, ka-
kršno je na meji veljalo 25. 
junija 1991, odloča se o celo-

tni meji in ne le o morski, 
kot predlaga Hrvaška, v pri-
meru pa, ko bi ta predlog 
predložili meddržavnemu 
sodišču v Haagu, je treba iz-
hajati iz načela pravičnosti. 

Janšev sestanek s koalicijo 
pa je bil namenjen tudi po-
krajinam. O pokrajinski za-
konodaji narrueč doslej niso 
dosegli političnega soglasja, 
zakon o ustanovitvi pokrajin 
pa potrebuje dvetretjinsko 
večino. Največ nasprotova-
nja je ravno temu zakonu, ki 
je prvotno predvidel 14 po-
krajin. Sedaj je vladna kadi-
cija ponudila predlog dva-
najstih pokrajin in trinajsto 

ljubljansko s posebnim sta 
tusom. Predvidena Kam 
niško-Zasavska in Notranj 
ska pokrajina naj bi se zdru 
žiU v Osrednjeslovensko 
Premier Janez Janša meni, 
da bi lahko pokrajine imeli 
ob naslednjih lokalnih volit-
vah čez dve leti. Koalidja bo 
tudi predlagala, da se razpi-
šejo posvetovalni referendu-
mi na 13 območjih, ki naj bi 
postali pokrajine, češ da je 
smiselno o ustanovitvi po-
krajin povprašati ljudi, ki 
bodo v njih živeli. Na refe-
renduma bi odločali tudi o 
imenu pokrajine tam, kjer o 
njih ni soglasja. 

Najnovejši predlog razdelitve Slovenije na pokrajine 

Mučna pogajanja o zdravniški stavki 
DANICA ZAVRI. ŽLEBIR 

Ljubljana - Za danes je sindi-
kat zdravnikov in zobozdrav-
nikov FIDES napovedal stav-
ko, če z vladno stranjo ne 
bodo našli skupnega jezika 

glede povečanja plač zdrav-
nikov. O tem so ta teden po-
tekala pogajanja med vladno 
pogajalsko skupino in glav-
nim odborom sindikata FI-
DES, v noči s torka na sredo 
je bil sprejet tudi dogovor. 

Kaj konkretnega prinaša, 
nobena od strani ni hotela 
povedati ničesar. Kakšna je 
bila končna odločitev, do za-
ključka redakcije nismo iz-
vedeli. 
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ThePo^^ertoSurprise-

31 cž si 
- r -Sk 

A K T U A L N O 

Zdravniški poklic 

ni s lužba 

Profesor Janko Kersnik, strokovni 
vodja Osnovnega zdravstva Gorenj-
ske, predsednik Združenja zdravni-
kov družinske medicine in zdravnik 
iz Kranjske Gore, o razpoloženju 
med zdravniki in bolniki pred napo-
vedano stavko. 

G O R E N J S K A 

Blejsko jezero 

š e ni rešeno 

Stanje Blejskega jezera seje v zadn 
letih sicer izboljšalo, vendar so ob 
menitve in pritiski zaradi preveč urb 
nizirane obšle veliki, treba pa bo u 
diti tudi stihijsko potapljanje v jezeru 

R A Z G L E D I 

Peti impresionist 

Avgust Berthold 

Od 23. aprila letos do 8. feboiarja pri-
hodnje telo bo v Ndiodni galeriji v 
Ljubljani na ogled razstava Slovenski 
impresionisti in njihov čas 1890-
1920, na kateri bodo razstavljena tudi 
dela umetniškega fotograf Avgusta 
Bertholda. 
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E K O N O M I J A 

Merijo za prihodnost 

Med štirimi nominiranci za naslov 
obrtnik leta 2008 je tud: Marko Lo-
trič, lastnik in vodja Lotrič laboratori-
ja za meroslovje, d. o. o.. Selca. Za-
čel je v garaži hiše ženinih staršev, 
zdaj ima nov laboratorij in 21 zapo-
slenih. 
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POLITIKA danica.zai'rl@g-glas.si 

PREDSEDOVANJE EU 

BRDO 

Na Brdu ministri za zdravje 

z Brda pri Kranju so se poslovili ministri Evropske unije za 
konkurenčnost, ki so sredi tedna na neformalnem srečanju 
govorili o razvijanju partnerstva v evropskem raziskovalnem 
prostoru - zasedanje je vodila ministrica za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo Mojca Kucier Dolinar - in o industrijski 
politiki s poudarkom na razvoju malih in srednjih podjetij pod 
vodstvom ministra za gospodarstvo Andreja Vizjaka. Včeraj 
in danes pa je na Brdu neformalno zasedanje ministrov za 
zdravje, ki ga vodi ministrica Zofija Mazej Kukovič. Ministri 
največjo pozornost namenjajo boju zoper raka, o čemer je 
bila na Brdu že februarja mednarodna konferenca. D. Ž. 

OKROGLO 

Proslava na Okroglem 

združenje borcev za vrednote NOB Kranj bo organiziralo v 
nedeljo, 20. aprila, ob 14. uri pri spomeniku padlim v jami 
pri Okroglem tradicionalno spominsko slovesnost, ki bo 
tudi del praznovanja bližnjega Dneva upora proti okupator-
ju. Aprila 1942 se je trinajst partizanov skrilo v jamo na vrhu 
pečine nad Savo, vendar so bili izdani. Nemška vojaščina in 
policija sta jih obkolili in pozivali k predaji, kar so partizani 
zavrnili. Osem si jih je samo vzelo življenje, štirje pa so bili 
kasneje ustreljeni kot talci. S skokom v Savo in skrivanjem v 
vodi se je uspelo rešiti le enemu.). K. 

TRŽIČ 

Dobrodelni koncert za gluhe in naglušne 

Mladi iz Zares aktivni Tržič bodo z dobrodelnim koncertom 
opozorili na problematiko gluhih in naglušnih študentov ter 
brezposelnih, predvsen želijo z zbranimi sredstvi pomaga-
ti pri gradnji invalidskih delavnic. Te društvo gluhih in na-
glušnih AURIS Kranj gradi v svojih prostorih v Kranju, kjer 
bi prednostno zaposlovali gluhe in naglušne ljudi, ki so tre-
nutno prijavljeni na zavodu za zaposlovanje. Dobrodelni 
koncert bo 26. aprila v Tržiču, kjer bo nastopilo več znanih 
glasbenih izvajalcev, o svojih težavah pa bodo spregovorili 
tudi gluhi in naglušni študentje sami. D. 2. 

milo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme NIKO PALOVŠNIK iz Begunj. 

KOTIČEK ZA N A R O Č N I K E 

Za nagrado na koncertu 
Tudi za petkov koncert Zlatega Avsenikovega abonmaja v 
spomin na Avsenikovega pevca Franca Korena smo med ti-
stimi, ki so pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, iz-
žrebali dve vstopnici. Na koncertu sta bili Marija Jenkcie iz 
Kranja in Vera Lamplč iz Medvod. Vera je bila pred tem že 
pri Avseniku, Marija pa je bila prvič. Na sliki (od leve): Vera 
Lampič in Marija jenkole. J. K. 

Gorenjska gre lahko gor 
Predsednik državnega sveta Blaž Kavčič je ta teden obiskal mestno občino Kranj in tri uspešne 
gospodarske ustanove, družbi Sava in Le Tehnika ter Gorenjsko banko. 

DANICA ZAVRI ZLEBIR 

Kranj - "Kot državni svetnik 
sem bil izvoljen v kranjskem 
delu Gorenjske, zato sem ko-
likor se da hitro želel vzpo-
staviti iiraden stik s tem de-
lom Gorenjske z ambicijo, 
da ga razširim na Gorenjsko 
kot celoto," je o namenu 
obiska v sredo v Kranju pove-
dal predsednik državnega 
sveta Blaž Kavčič. " Z vod-
stvom Mestne občine Kranj 
smo sc tudi konkretno dogo-
vorili, da bom vsakih štiri-
najst dni i m d uradne ure v 
njihovih prostorih, o natanč-
nejšem umiku bomo javnost 
še obvestili. To pa zato, da bi 
se poleg ključnih oseb za go-
renjski razvoj, s katerimi 
sem se danes srečal, imeli z 
menoj možnost srečati tudi 
obdani Kranja in drugi prebi-
valci Gorenjske." 

Blaž Kavčič je obiskal 
družbo Sava in se srečal s 
predsednikom njene uprave 
Janezom Bohoričem, v 
mestni občini se je sestal z 
županom Damijanom Per-
netom in podžupanoma 
Igorjem Velavom in Stane-
tom Štrausom, obiskal je 
podjetje Le Tehnika z direk-
torjem Dragom Lemutom, v 
Gorenjski banki pa se je sre-
čal s predsednikom in čla-
nom uprave Zlatkom Kavči-
čem in Gorazdom Trčkom 
(na sliki). Zakaj ravno ta sre-
čanja? Blaž Kavčič odgovar-

ja: "Sava Kranj je eno največ-
jih gorenjskih podjetij, po-
membnih za vso Slovenijo 
in hkrati tudi največji sub-
jekt na področju turizma. 
Zelo zanimiv je njen razvoj-
ni model, o čemer sem se že-
lel pogovoriti s predsedni-
kom uprave Janezom Boho-
ričem. V pogovorih je bilo 
veliko pozornosti posvečene 
tudi nadaljnji upravljavski 
strukturi v Sa\i. Kot kaže, tu 
ni pričakovati občutnih spre-
memb, le določene zamenja-
ve v nadzornem svetu, kar 
pa najbrž ne more vphvati 
na uspešnost te velike korpo-
radje v prihodnje. Kot kon-
trast tej veliki družbi sem že-
lel obiskati tudi majhno pod-
jetje Le Tehnika, ki je hitro 
rastoče in prisotno na med-
narodnem (tudi kitajskem) 

trgu z izredno zanimivim 
poslovnim modelom. Vmes 
sem se pogovoril tudi z vod-
stvom Gorenjske banke: o 
njihovi oceni gospodarskega 
stanja na Gorenjskem, o 
tem, kako deluje Gorenjska 
banka (tej je kljub globoki fi-
nančni krizi v svetu z zadrža-
no politiko/uspelo vzpostavi-
ti stabilno bilančno sliko). V 
nadaljevanju pa ima izredno 
ambiciozne načrte, kar je po-
vezano s soglasjem lastni-
ških struktur Gorenjske ban-
ke in lastniških struktur ban-
ke, s katero se kaže možnost 
povezave (A banka Vlpa). V 
slednji je državno lastništvo 
in od države je odvisno, kako 
se bo ta projekt povezovanja 
v prihodnjih letih izvajal. 
Zelo sem Isil vesel, da so v 
Gorenjski banki napovedali, 

da se želijo za kanec bolj ak-
tivno vključiti tudi v razvojne 
projekte gospodarskih sub-
jektov na Gorenjskem." 

Po seriji sestankov z 
uspešnimi podjetniki je Blaž 
Kavčič prepričan, da gre Go-
renjska lahko gor, kakor pra-
vi slogan, saj ima potenciale 
za rast in razvoj. Ima pa tudi 
vrsto problemov. K reševa-
nju enega od njih, gorenjske-
ga odlaganja odpadkov, se je 
na željo kranjske oblasti lani 
decembra tudi aktivno vklju 
čil. Trenutno je stanje (za-
hvaljujoč mediadji) zadovo-
ljivo, vendar rešitev po mne-
nju Blaža Kavčiča ni dolgo-
ročna. Meni, da bi moralo 
ministrstvo za okolje in pros-
tor na novo opredeliti doktri-
no ravnanja z odpadki na na-
cionalni ravni, saj se o tem 
ne morejo dogovarjali občine 
same. "Osebno sem prepri-
čan, da mora država tudi na 
drugih področjih postaviti 
standarde, da bi državljani 
Slovenije povsod imeU isto 
raven stroškov storitev in nji-
hovo kakovost, to velja za 
otroško varstvo, šolstvo in še 
za nekatere druge stvari. Ni 
prav, da imajo občani neke 
občine takšne pogoje, druge 
pa drugačne. Lep konkreten 
primer je v otroškem var-
stvu, ko imajo denimo Loča-
ni slabše razmere kot Kranj-
čani, na sosednjih območjih 
pa zaradi tega prihaja do ne-
zadovoljstva." 

Vsaka vojna pušča grobove 
Na kranjskem pokopališču so odkrili spomenik gorenjskim mobilizirancem, padlim v nemški vojski 
1 9 4 3 - 1 9 4 5 . 

SlKANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Združenje mobilizi-
ranih Gorenjcev v redno 
nemško vojsko v času 1943-
1945 (Združenje) je v torek 
odkrilo spominsko zname-
nje padlim mobilizirancem 
na pokopališču v Kranju. 
"Takratna oblast nas je prisi-
lila, da smo se morali kot vo-
jaki velikega lajha vojskovati 
v tej vojni proti svoji volji. 
Nam, ki smo to vojno trage-
dijo doživljaL na sveto\'nib 
bojiščih in s tem ščitili svoje 
družine ter svojce, se zaveda-
mo, da ni bilo izbire in smo 
se odločiU za manjše zlo. 
Vsem, ki nekoliko poznamo 
razmere na Gorenjskem po 
letu 194 1 , je jasno, da smo 
mobilizirana zaščitili pred 
izselitvijo prek dvesto tisoč 
Slovencev," je povedal pred-
sednik Združenja Zdravko 

Ribnikar in še dejal: "Preži-
veli mobiliziranci, kolikor 
nas je še, smo dolžni vsaj s ti-
him spominom počastiti 
umrle mobilizirane Sloven-
ce, ki so padli v tuji vojski." 
Kranjski podžupan Igor Ve-
lov je povedal, da je v vojni iz-

gubilo življenje devet tisoč 
mobiliziranih Gorenjcev. 

Slovesnosti se je udeležil 
tudi nemški veleposlanik v 
Sloveniji Hans Joachim 
Goetz. Povedal je: "V letih 
1988-1993 sem se pri nem-
škem zunanjem ministrstvu 

ukvarjaj s posledicami vojne, 
v tej zvezi se mi je vedno 
znova zastavljalo vprašanje 
pravičnosti; Zakaj so nekate-
ri posamezniki toliko pretr-
peli? Menim, da si mobilizi-
rana, kd so se proti svoji volji 
borili v tuji vojski, zaslužijo 
spoštovanje. V znak spošto-
vanja do njih bom v imenu 
Nemčije položil vener." 

"Ta dejanja, kot je današ-
nje, so prišla mnogo prepo-
zno. Moj stric je padel kot 
mobiliziranec na Madžar-
skem. Iskali smo njegov 
grob, a dlje od tega, da je po-
kopan nekje ob Blatnem jeze-
ru, nismo prišli," je povedal 
Franc Perfič iz Kranja. Janez 
Kovačič iz Kranja pa je dejah 
"Moj oče Janko je bil mobiU-
ziranec, bil je tudi predsednik 
Združenja in prvi, ki si je pri-
zadeval za ta spomenik. Žal 
ga ni dočakal" 

mailto:rl@g-glas.si
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Zdravniški poklic ni služba 
Profesor Janko Kersnik, strokovni v o d j a O s n o v n e g a z d r a v s t v a G o r e n j s k e , predsednik Z d r u ž e n j a 
z d r a v n i k o v d r u ž i n s k e m e d i c i n e in z d r a v n i k iz Kranjske G o r e , o r a z p o l o ž e n j u m e d zdravniki in bolniki. 

MARJANA AHAČIČ 

Se po vaših izkušnjah neza-
dovoljstvo zdravnikov že 
kaže v odnosu do bolnikov v 
ordinacijah? 

"Medicinske sestre in 
zdravniki smo izčrpani, izpo-
stavljeni srno budiiernu oče-
su javnosti in medijev, ki se 
naslajajo ob posameznih pri-
merih neugodnih izidov; na 
svoji strani pa nimamo niko-
gar, ki bi podprl potrebo po 
razbremenitvi zdravnikov in 
medicinskih sester z nepro-
duktivnim delom in ki bi po-
magal zdravstvenim delav-
cem, ko se znajdejo v stiski. 
Lahko bi rekel, da zdravniški 
poklic ni "državna uradni-
ška" služba, kjer bi človek v 
udobju in miru čakal zaslu-
ženo pokojnino. To je poka-
zala tudi lanska raziskava 
ZZS, ki je pokazal precejšnjo 
stopnjo izgorelosti med 
zdravniki in zobozdravniki." 

Kateri zdravniki so po vaših 
izkušnjah najbolj nezado-
voljni? O tem kdaj nanese 
tudi pogovor z bolniki, v 
ordinaciji? 

"V Osnovnem zdravstvu 
Gorenjske vsako leto izvede-
mo anketo o zadovoljstvu za-
poslenih. Na nezadovoljstvo 
z delovnimi razmerami ne-

odvisno vpliva delo z bolniki 
in večje število bolnikov, kar 
je posledica znanega po-
manjkanja kadra in vedno 
večjih zahtev uporabnikov. 
Zaposleni pretežno menijo, 
da so preobremenjeni, tudi z 
opra^^i, ki se jim ne zdijo 
smotrni v povezavi z osnov-
nim poslanstvom - izvaja-
njem zdravstvene dejavnosti 
Dvainšestdeset odstotkov za-
poslenih meni, da njihove 
plače niso dovolj visoke. 
Imam vtis, da so bolj nezado-
voljni tisti zdravniki, Id imajo 
veliko dela, tj. veliko število 
ambulantnih pregledov dne-
vno ali pa veliko število raz-
ličnih posegov. Mnoge moti 
nepravična razporeditev dela 
znotraj oddelkov in služb, 
predvsem pa je boleča zakon-
ska omejitev dobro nagraditi 
tiste, ki delajo veliko in dobro, 
oz. opažanje, da nekateri za 
manj vloženega dela in truda 
dobijo enako kot marljivejšL 
Med bolj nezadovoljnimi so 
tudi upravičeno mladi zdrav-
niki, saj so njihovi dohodki 
na ravni povprečne plače. Po 
moji izkušnji se o zdravni-
ških in organizacijskih pro-
blemih zdravniki z bolniki 
praviloma ne pogovarjamo, 
saj se nam ne zdi potrebno, 
da bi jih obremenjevali še s 
tem, predvsem pa nam si-

Prof. dr. Janko Kersnik 

stem zdravstvenega varstva 
ne daje dovolj Cnsn že za nu-
jen strokovni pogovor z bol-
nikom, kaj šele za izmenjavo 
mnenj od drugih proble-
mih." 

Kakšno je razpoloženje med 
zdravniki (in bolnild) v dneh 
pred napovedano stavko? 

"Predvsem se pogovarja-
mo o organizaciji dela, ki naj 
bi kljub stavki čim manj pri-
zadela bolnike. Zdravstirena 

dejavnost ima to smolo, da 
listi, ki bodo v Slavki mogo-
če najbolj prikrajšani, ni-
majo neposrednega vpliva 
na odloatve, tisti, ki pa o za-
htevah zdravnikov odločajo, 
zaradi stavke neposredno 
ne bodo prizadeti. Bolnike 
zato prosimo, da nas obi-
ščejo, če menijo, da je nuj-
no, s problemi, ki jih lahko 
odložijo za kakšen dan, pa 
naj se obrnejo na nas po 
stavki." 

Nezadovoljni zdravniki, učitelji, sodniki 
Z d r a v s t v o , sodstvo, šolstvo: z a p o s l e n i v teh treh dejavnost ih z a d n j e č a s e najbolj resno razmiš l ja jo o 

stavki. S k u p n i i m e n o v a l e c je nezadovol jstvo s p lačami . Kaj pravzaprav želi jo zdravniki , učitelji, s o d n i k i ? 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Ljubljana - Zdravniki so neza 
dovoljni s plačami in zahteva 
jo sklenitev posebnega tarifiie-
ga dela h kolektivni pogodb 
za zdravnike in zobozdravm 
ke. Terjajo povišanje zdravm 
ških plač tako, da bi bilo raz 
merje med povprečno sloven^ 
sko plačo in plačo zdravnika 
specialista 1 proti 2.8. Takšno 
razmerje so leta 2000 že do-
segli, vendar se je pozneje po-
rušilo. Pc^ajalski skupini vla-
de z ministrom Gregorjem 
Virantom na čelu in sindikata 
FIDES s predsednikom Kon-
radom Kuštrinom sta 1a teden 
zbliževali stališča glede mož-
nosti povi.̂ anja. Od prvotnega 
predloga o 30-odstotaem po-
večanju plač z strani zdravni-
škega sindikata in zgolj 15-
odstotnega, kolikor je bila pri-
pravljena priznati vladna 
stran, so se pogajalci približali 
na deset odstotikov. 

Poleg zdravniškega ceha so 
s plačami nezadovoljni tudi 
sodniki, ki so na svoj položaj 
opozorili že prejšnji teden na 

Nezadovoljni so tudi šolniki, ki zaradi tega utegnejo 21. maja stavkati./Foio:GoraK)iuveič 

neuradni dan z enoumimi 
protestnimi zbori. Sodniki že-
lijo plače, ki bi bile primerljive 
s plačami poslancev in minis-
trov. Vlada za povečanje sod-
niških plač do konca leta po-
nuja šest milijonov evrov, ali 
pa bo to sodnikom dovolj, bo 
še danes odločal glaviu odbor 
Sodniškega društva Slovenije. 
O tem, po kakšnih merilih naj 
bi se povečale plače v sodstvu. 

pa naj bi razpravljal sodni sveL 
Če se bodo povečale plače 

zdravnikov, se bodo plačna 
razmerja v javnem sektorju 
porušila, kar jc po besedah 
g l a v n ^ tajnika šolskega sin-
dikata SVIZ Branimirja Štruk-
lja udarec za šolnike. Ti ne že-
lijo privoliti v to, da bi se tako 
socialni položaj kot vloga naj-
zahtevnejših delovnih mest v 
šolstvu znižala. Če bodo 

zdravniške plače višje, bodo 
plače primerlji\Th poklicev 
(učiteljev v visokem šolstvu v 
primerjavi z zdravniki specia-
listi) za petino zaostajale. O 
vladnem predlogu, da šolni-
kom namenijo za povečanje 
plač 24 milijonov evrov, bodo 
v sindikatu razpravljali v torek, 
takrat bo beseda tudi o eno-
dnevni opozorilni stavki, na-
povedani za 21. maj. 

Kam pelje jeseniški 
mestni promet 
Alpetour ju s e na Jesenicah m a j a izteče koncesi j -

ska p o g o d b a . B o d o iskali novega k o n c e s i o n a r j a ? 

URŠA PETERNEL 

Jesenice - Mestni promet na 
Jesenicah je že vrsto let v te-
žavah. Število potnikov se iz 
leta v leto zmanjšuje, avto-
busi mestnega prometa so 
na nekaterih linijah zelo 
slabo zasedeni, posledično 
pa ima tudi koncesionar, 
Alpetour Potovalna agenci-
ja Kranj, v tem delu poslo-
vanja že nekaj let izgubo. 
Občina Jesenice je samo 
lani iz naslova subvencij za 
mestni promet namenila 
dobrih 83 tisoč evrov, ob 
tem pa še skoraj 141 tisoč 
evrov za šolske prevoze. 
Kljub temu in kljub nekate-
rih spremembam in racio-
nalizaciji poslovanja je Al-
petour v jeseniškem mest-
nem prometu lani posloval 

Občina Jesenice mesečno 
sofinancirala znesek od 
prodanih vozovnic, ob kon-
cu leta pa bi koncesionarju 
priznala petodstotni dobi-
ček. A to bi za Občino Jese-
nice pomenilo, da bi za 
mestni promet iz proraču-
na morala nameniti še več 
denarja kot doslej. Ker bo 
dogovor očitno težko doseči 
in ker se Alpetourju maja 
izteče koncesijska pogodba, 
na Občini Jesenice razmiš-
ljajo, da bi prek javnega raz-
pisa izbrali novega koncesi-
onarja. Pri tem na Občini 
vztrajajo, da bo novi konce-
sionar moral obdržati tudi 
obe nerentabilni "gorski" li-
niji, torej v Planino pod Go-
lico in na Pristavo. O usodi 
jeseniškega mestnega pro-
meta bodo odločali jeseniški 

Pri tem na Občini vztrajajo, da bo novi koncesionar 
moral obdržati tudi obe nerentabilni "gorski" liniji, 
torej v Planino pod Golico in na Pristavo. 

z več kot 56 tisoč evri izgu-
be. Na Občini Jesenice že 
dalj časa iščejo ustrezno re-
šitev, dosedanji pogovori z 
Alpetourjem pa očitno niso 
prinesli pravega soglasja. 
Alpetour je predlagal nov 
model koncesijske pogod-
be, po katerem bi po zgledu 
nekaterih mestnih občin 

občinski svetniki na seji pri-
hodnji teden. V prvi vrsti 
bodo morali sprejeti odloči-
tev, ali je mestni promet na 
Jesenicah sploh nujen. Kot 
gospodarska javna služba je 
nanu-eč po zakonu obvezen 
le v mestnih občinah z več 
kot sto tisoč prebivalci. To 
pa Jesenice niso. 
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Bohinjci pisali Janši 
PETRA LOTRIČ 

Bohinjska Bistrica - V začet-
ku tega tedna so 104 člani 
Agrarne skupnosti Bohinjska 
Bistrica pisali premieru Jane-
2U JanžL Prosili so ga za po-
moč pri razrešitvi denadona-
lizadjskega postopka za zem-
ljišča na Vo^u, ki je v teku že 
dvanajst let 

Že leta 1996 so namreč 
\dožili popoho vlogo za vrni-
tev Vogla v naravi. Tega so 
njihovi predniki odkupili od 
Kranjske industrijske družbe 
in se s planšarstvom preživ-
ljali ter oliranjali plajiino vse 
do nadonalizadje leta 1949. 

"Naša vloga za vrnitev je 
bila zabeležena pod številko 
10 in bi morala biti rešena že 
pred leti. Postopek se je zavla-
čeval na Upravni enoti v Ra-
dovljid z izgovorom, da mora 
Agrarna skupnost kot denad-
onalizadjski upravičenec od-
meriti na območju Vogla vse 
še neodmerjene parcele, na 
katerih stojijo objekti, večino-
ma vikendi,' so zapisali v pis-
mu. 

Odmere je agrarna skup-
nost opravila šde v lar^skem 

letu, saj so menili, da bi jih 
moral opraviti Sklad kmetij-
skih zemljišč in gozdov, ko je 
prodajal zemljišča za gradnjo 
objektov, tudi počitniških, še 
preden je upravni organ izdal 
gradbeno dovoljenje. 

Kljub odmeri do vrnitve še 
ni prišlo, saj je medtem ustav-
no sodišče zavrnilo vračanje 
Blejskega otoka v naravi, kar 
predstavlja precedens. Upra-
vna enota Radovljica pa je de-
set dni po tej odločbi v naravi 
vrnila zemljišča na Voglu 
Agrarni skupnosti Savica-Po-
Ije. "2^to upravičeno sodimo, 
da nismo euaki pred zako-
nom, in bomo svoje pravice 
iskali pri najvišjih pravosod-
nih organih doma in v Evro-
pi," so zapisali O neenakosti 
priča tudi dejstvo, da je v zavr-
nilni odločbi, na katero so se 
pritožili, zapisano, da na 
osnovi naravovarstvenih za-
konov na področju narodne-
ga parka vračanje v naravi ni 
mogoče, čeprav so agrarne 
skupnosti Savica-Polje, Sred-
nja vas in Stara Fužina-Stu-
dor dobile vrnjeno celotno 
Triglavsko pc^orje, ki je v ce-
loti na območju parka. 

BLED 

Sir s Čadrga in piščalke 

Pred stavbo Triglavskega narodnega parka na Bledu bo jutri, 
v soboto, med 10. in 12. uro potekala sedaj že tradicionalna 
mesečna Triglavska tržnica. Na njej svoje pridelke in izdelke 
prodajajo kmetje z območja Triglavskega narodnega parka 
in okolice, vedno pa na tržnici še prav posebej predstavijo 
enega od pridelovalcev. Na aprilski tržnici bo to priljubljena 
sirarna, po domače imenovana pri Križnarju, iz vasice Čadrg 
na Tolminskem. Sirarno upravlja družina Kutin, na tokratni 
tržnici na Bledu pa bodo predstavili svoj pogled na ekološko 
proizvodnjo sira in način dela, ki je povezan z dolgoletno 
tradicijo sirarstva na Tolminskem. Poleg sirarne bo mogoče 
izvedeti marsikaj zanimivega o vasici Čadrg ter možnostih 
krajših in daljših izletov v okolici. Kot navadno pa na jutriš-
nji tržnici ne bo dolgčas niti najmlajšim obiskovalcem, saj 
bo pred info srediSčem potekala tudi otroška delavnica, ki 
so jo tokrat naslovili jaz pa piščalko 'mam, žvižgat' ne 
znam. V. S. 

Dobrodošli! 

Blejsko jezero še ni rešeno 
Stanje Blejskega jezera se je v zadnjih letih sicer izboljšalo, vendar pa so obremenitve in pritiski 
zaradi preveč urbanizirane obale veliki, treba pa bo urediti tudi stihijsko potapljanje v jezeru. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - Tudi nestrokovnjaki, 
ki zadnja leta opazujejo 
vodo v Blejskem jezeru, so 
lahko ugotovili, da so ukre-
pi za izboljšanje kvalitete je-
zera s hitrejšim kroženjem 
vode povzročili, da se je sta-
nje vode v jezeru izboljšalo. 
Še zdaleč pa to ne pomeni, 
da je za čistočo jezera nareje-
no vse in da je v dobrem sta-
nju. 

Kaj se v resnici zadnje čase 
dogaja z jezerom, je zanima-
lo tudi blejske svetnike, ki so 
na zadnji seji občinskega 
sveta dobili nekaj odgovorov 
strokovnjakov, ki se ukvarja-
jo z raziskovanjem voda, pod 
svojim drobnogledom pa 
imajo vseh vrst meritve jeze-
ra pa tudi njegove že odkrite 
in skrite zaklade. Znano je 
namreč, da potapljači v jeze-
ru še vedno odkrivajo po-
membne najdbe. 'Tudi zato 
bo dal Zavod za varstvo kul-
turne dediščine na blejsko 
občino v kratkem pobudo, da 
se uredi potapljanje v jezeru, 
ki je sedaj večinoma stihij-
sko. Tako prihaja do nenad-
zorovanega odnašanja stvari 
iz jezera. Pripravljamo se 
tudi na izdajo publikacije 
Neznano Blejsko jezero, v 
kateri bomo predstavili vse 
dosedanje najdbe iz jezera, 
ki 50 pač v ja\Tii lirambi ozi-
roma muzejih, poleg tega pa 
obstaja kar nekaj najdb, ki jih 
hranijo zasebniki in za kate-
re sčasoma pričakujemo, da 

Voda v Blejskem jezeru je zadnja leta boljša, kot je bila, vendar pa je še onesnažena. 

bi se evidentirale v okviru 
javnih zbirk. Nov zakon o 
varstvu kultume dediščine, 
ki velja od letošnjega 1. mar-
ca, predvideva prijavo vseh 
arheoloških najdb, do kate-
rih je prišlo v preteklosti in 
za katere posestniki nimajo 
potrdila o izvoru. Ne gre za 
nikakršen odvzem teh pred-
metov, gre za to, da najdbe 
ostanejo v posesti, vsak hra-
nitelj tega pa se bo moral za-
vedati dejstva, da so takšne 
najdbe državna lastnina," je 
povedal dr. Andrej Gaspari, 
dr. Sašo Poglajen pa v imenu 
Harpe sea predstavili razis-
kovanje jezerskega dna, ki je 
potekalo lani med 17. in 22. 
majem. 

Poleg tega, kakšno je dno 
Blejskega jezera in kakšna 
bogastva jezero še skriva, pa 
domačine in obiskovalce Ble-
da zanima tudi kvaliteta vode. 
Znano je namreč, da se je z 
razvojem turizma kvaliteta 
vode v jezeru močno poslab-
šala, z različnimi ukrepi sa-
nadje pa se je zadnja leta sta-
nje jezera izboljšalo, cvetenja 
niso več tako pogosta, voda 
pa je bolj prosojna. "Z evrop-
sko unijo smo dobili t u i 
nove kriterije za oceno stanja 
jezer. Vse meritve sedaj kaže-
jo, da je stanje Blejskega jeze-
ra "zmerno", kar pomeni, da 
je treba narediti še marsikaj 
za zmanjšanje obremenitve 
in za oceno, da je jezero v do-

brem stanju, kar naj bi dose-
gli do leta 2020. Dotok Ra-
dovne in položitev natege pač 
ne moreta popraviti vsega, 
kar jezeru naredimo," je po-
vedala mag. Špeb Remec Re-
kar z Ministrstva za okolje in 
prostor, ki že vrsto let sprem-
lja spreminjanje kvalitete 
vode v Blejskem jezeru, ter 
hkrati opozorila na slabšanje 
kakovosti Mišnice in pred-
vsem na dejstvo, da je obala 
jezera vse preveč urbanizira-
na. Tudi zato naj bi bili 
ukrepi za reševanje jezera 
sistemati6ii, nekaj odgovo-
rov, kaj za to narediti, pa 
naj bi dala tudi majska 
okrogla miza o Blejskem je-
zeru. 

Skupne inšpekcije za več reda 
Občine Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica in Gorje so ustanovile skupen medobčinski 
inšpektorat in redarstvo. 

URŠA PETERNIL 

Jesenice - V pisarni jeseni-
š k ^ a župana Tomaža Toma 
Mencingerja so prejšnjo sre-
do župani Kranjske Gore, Ži-
rovnice, Gorij in Jesenic slo-
vesno podpisali dogovor o 
ustanovitvi medobčinskega 
inšpektorata in redarstva Je-
senice. Obenem so podpisali 
tudi dogovor o skupni notra-
nji revizijski službi, v kateri 
bo sodelovala tudi občina Bo-
hinj (župan Bohinja se pod-
pisa pogodbe zaradi drugih 
obveznosti ni udeležil). Kot 
so ob tem poudarili župani, 
je ustanovitev skupnih orga-
nov eden od pomembnih ka-
menčkov v mozaiku sodelo-
vanja občin zgornje Gorenj-
ske. Tako organizadjsko kot 
finančno je ustanovitev 
skupnih organov bolj smotr-

na, kot če bi vsaka občina 
ustanovila svojo službo. Po 
oceni naj bi delovanje obeh 
organov letos stalo 160 tisoč 
evrov, država naj bi pokrila 
polovico sti-oškov za plače in 
materialne stroške, preostale 
stroške pa si bodo občine 
razdelile, glede na število 
prebivalcev. V medobčin-
skem inšpektoratu in redar-
stvu bodo zaposleni vodja, 
inšpektor in trije občinski re-
darji (te bodo iskali z razpi-
som, čaka jih še trimesečno 
usposabljanje). V notranji re-
vizijski službi pa naj bi dela-
la dva notranja revizorja. Žu-
pani so izrazili prepričanje, 
da bodo občani z delom 
skupnega redarstva in in-
špektorata zadovoljni, saj bo-
sta poskrbela za več reda in 
spoštovanje odlokov na raz-
ličnih področjih, od mirujo-

Župani občin Žirovnica, Kranjska Gora, Jesenice in Gorje 
so ob podpisu dogovora o ustanovitvi medobčinskega 
inšpektorata in redarstva nazdravili s penino. 

čega prometa, poteka grad-
benih del na cestah do nad-
zora nad pobiranjem turi-
stičnih taks in tako naprej. 
Skupna notranja revizijska 

služba pa bo skrbela za pre-
glednost in pravilnost dela 
občin ter za učinkovit notra-
nji nadzor proračunskih 
uporabnikov. 
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Razstava o jedru Brezi) 
v Domu krajanov na Brezjah je na ogled razstava različnih predlogov za ureditev jedra Brezij. 

CVETO Z A P L O T N I K 

Brezje - Radovljiška občina je 
v sodelovanju s krajevno 
skupnostjo Brezje odprla v 
sredo v Domu krajanov na 
Brezjah razstavo projektov, ki 
so jih v zadnjih letih pripravi-
li za jedro Brezij, hkrati pa so 
v na\zočnosti župana Janka 
S. Stuška tri projekte polj po-
drobno predstavili krajanom. 
Kot je povedala vodja občin-
skega oddelka za okolje in 
prostor Staša Čelik Janša, 
bodo na Brezjali pripravili še 
urbanistične delavnice. 

Udeležba na predstavit\i 
projektov je bila dobra, raz-
prava pa je pokazala, da v 
kraju glede nadaljnjega ure-
janja Brezij niso enotni. 
Medtem ko je občinski svet 
že sklenil, da naj bi po dogra-
ditvi avtoceste ohranili 360 
metrov sedanje "magistral-
ke" in jo uporabili kot del ob-
voznice in za parkiranje ob 

množičnem obisku Brezij, 
nekateri krajani takšni rešit-
vi nasprotujejo in očitajo ob-
čini, da jo je sprejela mimo 
njihove volje. Kot je bilo sli-
šati v razpravi, se najbolj bo-
jijo tega, da bi ta del ceste po-
stal parkirišče za tovornjake 
ali poligon za motoriste. 

Razvojni center Radovljica 
je v okviru priprav na izdela-
vo prostorskega reda občine 
pripravil strokovne podlage 
za dvanajst razvojno po-
membnih območij, med nji-
mi tudi za Brezje in Črnivec. 
Na Črnivcu naj bi območje 
za gostiščem Adrijan name-
nili za turizem, območje za-
hodno od obstoječe pozidave 
pretežno za stanovanjsko 
gradnjo in območje med se-
danjo regionalno in hitro ce-
sto za stanovanjske in po-
slovne dejavnosti. Na Brez-
jah naj bi območje med novo 
dostopno cesto v naselje in 
baziliko bilo za potrebe ver-

Krajani med ogledom razstave/Foto: Ank> buIovk 

skega turizma, predvidevajo 
pa tudi novo cestno poveza-
vo po južnem robu naselja v 
smeri proti naselju Dolenje 
in po spodnji terasi v smeri 
proti Perafid. 

Blejski zavod za gozdove 
je kot načrtovalec predstavil 
novo tematsko pot. Pot miru 
oz. Sončno pot, načrte pa sta 
predstavila tudi frančiškan-

ski samostan in bazilika, ki 
naj bi med drugim prenovila 
osrednji prostor pred bazili-
ko, ohranila bližnji park in 
zgradila večnamensko stav-
bo za muzej jaslic in votiv-
nih podob. 

Razstava projektov za je-
dro Brezij bo na ogled še da-
nes in jutri od 16. do 18. ure 
ter v nedeljo od 9. do 13. ure. 

Več reda in varnosti 
Občine Kranj, Naklo, jezersko, Šenčur, Cerklje, Preddvor in Tržič so 
podpisale pogodbo o ustanovitvi medobčinskega inšpektorata. 

M A T I J A R A N T 

Kranj - S skupnim organom 
sedinili občin, ki bo pokrival 
inšpekcijo in redarstvo, želi-
jo zagotoviti boljši nadzor na 
spoštovanjem državnih in 
občinskih predpisov. Pobu-
do za njegovo ustanovitev so 
dali župani občin Naklo, Je-
zersko, Šenčur, Cerklje, 
Preddvor in Tržič, saj te ob-
čine same nimajo ne redar-
jev ne inšpektorjev. Po no-
vem pa morajo imeti redar-
stvo poleg mestnih občin 
urejeno tudi druge občine, 
pri čemer sc laliko povežejo 
med seboj. 

Medobčinski inšpektorat 
Kranj bo združeval tako delo 
redarjev kot inšpektorjev. 
"Represije nihče ne spreje-
ma rad, a je bilo to nujno," je 
ustanovitev medobčinskega 
inšpektorata komentiral cer-

kljanski župan FraiK Čebulj. 
Preddvorski župan Miran 
Zadnikar zdaj pričakuje več 
reda v občini, saj doslej odlo-
kov, Id predvidevajo sankcio-
niranje, niso mogli izvajati. 
Po mnenju nakelskega župa-
na Janeza Štularja na njiho-
vem območju inšpektor si-
cer ne bo pretirano obreme-
njen, a ga včasih kljub temu 
potrebujejo. Tržiški župan 

Borut Sajovic je prepričan, 
da je potreba po zagotavlja-
nju reda in varnosti vse več-
ja, Seučurski župau Miro Ko-
zel) pa je dodal, da bodo to 
nalogo s skupnim inšpekto-
ratom lahko ceneje opravlja-
li. Polovico stroškov za plače 
in socialne prispevke zaj)o-
slenih ter materialnih stro-
škov bo namreč pokrila drža-
va. Župan Jezerskega Milan 

Kocjan je ob tem dejal, da 
kljub temu ne bo poceni, saj 
bodo morali za ta namen za-
gotoviti prek deset tisoč ev-
rov letno. Pričakuje pa, da bo 
to prispevalo k varnejšemu 
življenju v občini. 

Po besedah kranjskega žu-
pana Damijana Pemeta 
bodo na ta račun morali 
okrepiti službe s tega podro-
čja, saj jim manjka že redar-
jev. Do konca leta naj bi tako 
število zaposlenih na podro-
čju redarstva in inšpektorata 
s sedanjih deset povečali na 
19. Po raoru skupne inšpek-
cijske službe pa se že dogo-
varjajo, da bi v prihodnje 
organizirali še skupno notra-
njo revizijsko službo. 

Župani občin Kranj, Naklo, Jezersko, Šenčur, Cerklje, Preddvor in Tržič podpisujejo pogodbo. 

KRAN) 

Kranj v barvah Finske 

Zavod za tui-izem Kranj v okviru projekta Barve Evropske 
unije tokrat predstavlja Finsko. V sredo so v Kranjski hiši 
odprli razstavo Finska skozi otroške oči učencev Podružnič-
ne šole Primskovo; razstava bo na ogled do torka, 22. 
aprila. Danes ob 19.30 bo na Glavnem trgu v Kranju nasto-
pil finski zbor Aventur. Obiskovalcem pripravljajo priredbe 
muzikalov in uspešnic popularne glasbe. V primeru dežja 
bo prireditev v avli Mestne občine Kranj. S. K. 

Danes zvečer bo dogajanje v mestnem jedru popestril 
finski zbor Aventur. 

KRAN) 

Knjiga o skavtih in akcije 

člani Zveze tabornikov Slovenije, nacionalne skavtske orga-
nizacije, praznujejo 22. aprila dan tabornikov. Osrednja pri-
reditev bo 22. aprila ob 19. uri v Kranju. V Mestni hiši bodo 
predstavili ob stoletnici prve izdaje knjige Scouting for Boys, 
ki jo je napisal lord Robert Baden-Powell, faksimile prevoda 
v slovenščino iz leta 1932. Od drugih dejavnosti na Gorenj-
skem in na obrobju organizatorji omenjajo Cerarjev memo-
rial iS. aprila od 16. do 18. ure v parku za Občino Domžale, 
19. aprila od 10. do 12. ure delavnice na Mestnem trgu v 
Ško^i Loki, ob 12. uri zbor Roda svobodnega Kamnitnika, ob 
17. uri pa slavnostno odprtje novega taborniškega doma v 
Škofji loki in koncert taborniških skupin. V torek, 22. aprila, 
bo od 17. ure dalje na Glavnem trgu v Kranju potekala pred-
stavitev taborniških dejavnosti. S. S. 

TRŽIČ 

Mlade povezujejo tri leta 

Mladinski center Tržič deluje od leta 2005. V prostore v sta-
rem delu mesta ob Mošeniku prihajajo mladi, ki se družijo 
ob ustvarjalnih dejavnostih. Kako center deluje, bodo obis-
kovalci lahko spoznali danes od 11. ure dalje, ko se začenja 
Dan odprtih vrat. Gostje si bodo ogledali prostore in se dru-
žili z otroki. Ob 17. uri bo slovesnost za tretji rojstni dan 
centra. Zbrane bo pozdravila direktorica Ljupka Cahunek, 
olroci pa pripravljajo kulturni program in pogostitev. Ob 18. 
uri bo imela Janja Corjanc iz instituta Krog predavanje z 
naslovom Kaj zares potrebuje moj otrok. S. S. 

JEZERSKO 

O b starih še nove igrače 

v knjižnici na Jezerskem bo do konca aprila razstava starih 
igrač. Pripravili sta jo Mija Murovec in Maja Lesar. Razstav-
ljenih je okoli 40 predmetov, od katerih so jih večino prispe-
vali z Jenkove domačije. Najstarejši eksponat je medvedek, 
ki ga je prispevala Irena Grame iz Tupalič, 70 let pa sta sta-
ra kužek in medvedek Mace Krč. Razstavo so si ogledali 
otroci iz vrtca na Jezerskem in se odločili, da poleg starih 
razstavijo tudi igrače, s kakršnimi se igrajo sedaj, nam je po-
vedala vzgojiteljica Alenka Jovanovski iz vrtca Palček. D. Ž. 

PODBREZJE 

Čistilna akcija v Podbrezjah 

Člani Gasilskega društva Podbrezje, Lovske družine Dobrča 
in Gorenjskega ekološkega društva bodo organizirali tradici-
onalno čistilno akcijo v Podbrezjah, na katero vabijo tudi 
druge prebivalce. Zbrali se bodo jutri, 19. aprila, ob 8. uri 
pred gasilskim domom in gostiščem Grmač v Podbrezjah. 
Čistili bodo okolico vasi, predvsem travnike in gozd, breži-
ne ob cestah in manjša črna odlagališča odpadkov. Akcijo 
sta podprli tudi komunalni podjetji iz Kranja in Tržiča. Ob-
čina Naklo bo udeležence nagradila z malico. Kot je sporo-
čil tajnik GED Jernej Jeglič, bodo z akcijo pokazali svoj od-
nos do okolja in dali zgled mlajšim. S. S. 

m 
Podjetje Famiiv frost, d. o. o.. 
PE Podreča pri Medvodah Išče 
prodajalce (m/ž) za prodajo 
svojih izdelkov. Podjetje se 
ul^varja z ulično prodajo zamrz-
njenih izdelkov in vsi, ki ste ko-
munikativni, prijazni, radi vozite 
kamionCek in prodajate, ste 
vabljeni v prijeten kolektiv. 
Za vse dodatne intormacije, 
prosim, pokličite 051/671-153 
- Vinko Tršan. 

TLAKOVCI PODLESNIK 
WWW.TLAKOVEC.SI Tel.: 02/450 38 60 

http://WWW.TLAKOVEC.SI


GORENJSKA ' 

Kavarna Veronika 
je zaprta 
JASNA PAIADIN 

K a m n i k - P r i l jub l j ena k a m -

niška K a v a m a V e r o n i k a je v 

teh d n e h , k o je bil velik vrt 

o b l e p e m v r e m e n u ž e poln 

o b i s k o v a l c e v i n spreha ja l -

cev, na p r e s e n e č e n j e m n o -

gih K a m n i č a n o v zapr la svo-

ja vrata . D o l g o l e m i n a j e m -

nik F lor jan Mlakar je po več-

le tnem tožar jenju z Občino 

K a m n i k lokal, k i ga j e imel v 

n a j e m u o d leta 1 9 8 8 , moral 

izpraznit i , saj je sodišče iz-

dalo predlog za izvržbo. D o 

n e s o g l a s i j m e d n a j e m n i -

k o m i n občino, k i je nasledi-

la K u l t u r n o s k u p n o s t K a m -

nik, kot podpisnico prve po-

godbe , n a j bi p r i š l o z a r a d i 

p o m a n j k l j i v e p o g o d b e i n 

š tev i ln ih n e d o r e č e n i h ob-

v e z n o s t i , kot s p o r o č a j o i z 

občine. F lor jan Mlakar , ki je 

v lokal vložil več deset t isoč 

nekdan j ih n e m š k i h m a r k za 

obnovo, trdi, da s e je osebno 

z a m e r i l ž u p a n u , k i n a j b i s e 

m u n a ta n a č i n m a š č e v a l . 

Večletni besedni o b r a č u n se 

je pred dnevi torej zaključil s 

sodbo sodišča, k a k š n a pa b o 

usoda kavarne , k i j e kot edi-

n i tovrstni lokal n a K a m n i -

š k e m o m e n j e n a v v s e h več-

jih svetovnih turist ičnih vo-

dičih. p a b o z n a n o ž e k m a -

lu. F l o r j a n M l a k a r , k i t rd i , 

da o d h a j a s p o k o n č n o glavo, 

j e v n a j e m v z e l e n e g a o d 

b l i ž n j i h loka lov , o b č i n a p a 

bo ž e v teh d n e h objavila jav-

n i r a z p i s za n o v e g a n a j e m -

nika. T a b o svoje delo začel 

.po d v o m e s e č n i temelj it i pre-

novi, d o takrat pa bo k a v a m a 

zaprta. 

Bombažna predilnica In tkalnica Trni, d. d. 
PredUniSka c. 16, 4290 TRŽIČ 
Tel.: 04/20 20 180 

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 
ZA NAJEM IN PRODAJO NEPREMIČNIN 

Prodaja nepremičnin - (poslovni prostori In stanovanja) 
1. Poslovni prostori v Posk)vni>^ovsl(em centru, skupne površine do 
ISO m2, stoječi na parc.it. i l i / 2 6 . k.o. Bistrica, z možnostjo nakupa, s 
pričakovano prodajno ceno 500 EUR/m2. 

2. Stanovanje (nezasedeno) 
Stanovanje v /efistanovanjski stavbi na naslovu Koroška 56. parcelna št. 
446/2. k.o. Tržič, ,<!tanovanje v iTmeri 4",41 m?, pričakovana prodajna 
cena 31.250,00 EUR. 

3. Stanovanja (zasedena) 
- Stanovanje v večstanovariski stavni na naskjvu K o r o ^ 56, parcelna 

št. 446/2. k.o. Tržič, starovanjski prostor v izmeri 42.15 m2. pričako-
vana prodajna cena 20.700,00 EUR 

- Stanovanje vvečstanovanjski stavbi na raskjvu Cesta na Loko 5, stano-
vanje v skupni izmeri 61,29 m2, parcelna št. 145/4, k.o. Bistrica, piiča-
kovana prodajna cena 31.350,00 EUR 

-Stanovanje v stanovanjski stavtji na naslovu Balos 12, stanovanje v 
skupni izmeri 74,38 m2, parcelna št. 214/3, k.o. Ttžič. pričakovana 
prodajna cena 50.100,00 EUR 

Možnost najema nepremičnin - (poslovni prostori) 
4. Poslovno-pisamiški preistori - upravno poslopje, BPT Tržič, d. d., 
Predilniška.c.16, stoječi na paro. št. 604/2, k.o. Tržič 
- Urejeni pisarniški prostori v poskivni stavbi (pisame razSčnih v e l U ^ l 

z urejenim parkiriščem. 
- IvloinoBt najema manjSih poviSn, posame^jiega poslovnega prostora 

oz. po dogo/oru. 

Pogoji: 
Navedene izkScne cene ne vsebujejo nobenih davščin. Vse stroške v zve-
zi s prodajo nepremičnin, prenosom pravk; na kupca in zemljiškoknjižne 
ureditve plača kupec. Nakus nepremičnin poteka po načelu ^ideno4uJp-
Ijeno", kasn^ših reklamacij glede stvarnih napak ne tiomo upoštevali. 
Prednost pri nakupu ima ponudnik, ki ponudi najvišjo ceno nad izho<jišo-
no (izklicno) ceno in boljše plačilne pogoje. Ta.objava ns zavezuje proda-
iaSca, da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom sklene pogodbo o pro-
daji! Rsna ponudba mora vsebovati predmet nakupa, ponujeno ceno, 
plačilne pogoje. Izbrani ponudnik mora skleniti kupopTXiajno pogodbo 
najkasneje v Snti dneh po prejemu obvestila o izbiri, celotno kupnino 
mora plačati v roku določenem v kupoprodajni pogodbi. Če kupec v 
predpisanem roku ne sklene pogodtie ali ne plača preostale kupnine v 
določenem pogodbenem roku, velja pogodba za razdrto, v tem primenj 
ima BPT Tržič, d. d., pravico obdržati kavcijo, ki jo je uspešni ponudnik 
i/pfačal v postopku javnega zbiranja ponudb. 
Ponudniki so dolžni v času zbiranja vtog plačati kavcijo v višini 10% od 
zhodiščne cene za tisto neprerničnino, za katero vlagajo ponudbo. 
Plačilo kavcije je pogoj za upoštevanje ponudbe. Vplačilo kavcije se 
izvrši naTRR podjetja BFTTržič, d. d. št. 05100-8000083024, odprt pri 
^BANKA VIRA, d. d., Z navedtKi "kavcija za stan. na "nar. Koroška 56, v 
izmeri 41,41 m2". Plačana kavcija, brez obresti, bo po končanem po-
stopku javnega razpisa, vrnjena tistim ponudnikom, ki na razpisu ne bodo 
uspeli, in steer v roku 1 5 dni od dneva odpiranja pcnudb. Uspešnim 
ponudnikom pa se plačana kavcija upošteva pri plačilu kupnine po 
sklenjeni kupoprodajni pogodbi. 

Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v 3 ih dneh po končanem 
zbiranju ponudb. Rok za zbiranje ponudb je 1 5 dni po objavi razpisa 
Ponudbe motajo biti poslane š priporočeno ix3Što na naskjv BPT Tižič, 
a. d., Predilniška c. 16, 4290 Tržič, v ovojnici z oznako "Ponudba za 
nakup stanovanja na naskjvu "npr. Koro&a 56"*. 

Ponudniki za nakup nepremičnin in interesenti za najem ter nakup poskr/nih 
pnjstorov lahko dobijo dodatna pojasnila in si ogledajo nepremičnine po 
predhodnem telefonskem dogovoru. (Tel. 04/20 20 130, ga. Habjan) 

Jutri odpirajo taborniški dom 
v nov taborniški dom na sotočju obeh Sor je vloženih okoli 25 tisoč 
prostovoljnih delovnih ur. 

D A N I C A ZAVRL Ž L E B I R 

Š k o ^ a Loka • Jutr i , 1 9 . apr i -

la, t a b o r n i k i R o d u svobod-

n e g a K a m n i t n i k a i z Š k o f j e 

Loke o d p i r a j o n o v taborni-

ški d o m . T a taborn i šk i r o d 

d e l u j e 5 4 let i n s o d i m e d 

n a j s t a r e j š e v S l o v e n i j i i n z 

v e č k o t d v e s t o č l a n i t u d i 

m e d n a j š t e v i l n e j š e . N j ihov 

stari t aborn i šk i d o m je od-

s l u ž i l s v o j e m u n a m e n u , 

zato s o s e leta 2 0 0 1 odloči l i 

za n j e g o v o o b n o v o . Po za-

m u d n e m p r i d o b i v a n j u do-

v o l j e n j i n g r a d b e n e d o k u -

m e n t a c i j e j e s e n i 2 0 0 3 s o 

s tek la p r v a p r i p r a v l j a l n a 

dela. S t a r o stavbo s o poru-

ši l i i n z g r a d i l i n o v o , k i jo 

n a m e r a v a j o s l a v n o s t n o od-

preti ju t r i ob 1 7 . ur i . V n o v 

t a b o r n i š k i d o m n a s o t o č j u 

o b e h S o r j c v l o ž e n i h o k o l i 

25 t i soč prostovol jn ih delo-

vn ih u r . O b j u t r i š n j e m dne-

v u taborn ikov s e b o zvrst i lo 

več dogodkov : akt ivnost i n a 

M e s t n e m trgu v Š k o f j i L o k i 

( foto-orientaci ja in de lavni-

ce z a n a j m l a j š e ) , o p o l d a n -

ski s l a v n o s t n i z b o r in p o -

p o l d n e o d p r t j e n o v e g a 

d o m a . P o s lovesnost i b o d o 

ob 1 8 . u r i p r e d s t a v i l i p r o -

jekc i jo o g radn j i n o v e g a ta-

b o r n i š k e g a d o m a , v a a d a -

I j evan ju večera p a b o zabav-

na d r a ž b a " v r e d n i h p r e d -

m e t o v " , s ka ter imi s o gradi-

l i t a b o r n i š k i d o m , in d r u -

ž a b n i p r o g r a m s t a b o r n i -

š k i m i g l a s b e n i m i s k u p i n a -

m i . 

L J U B L J A N A 

Stojnica Kraljev ulice 
D a n e s , i 8 . aprila, m e d 1 2 . in 

1 9 . u r o i n jutr i , 1 9 . a p r i l a , 

m e d 9. in 14. uro bo na Pre-

i e r n o v e m trgu v L j u b l j a n i 

s t o j n i c a Kraljev u l i c e o z i r o -

m a D r u š t v a z a p o m o č in s a -

m o p o m o č b r e z d o m c e v . N a 

s t o j n i c i b o d o č l a n i d r u š t v a 

prodajal i rabljene p r e d m e t e , 

k: s o j i h daroval i p o d p o r n i k i . 

S t o j n i c a b o t u d i p r e d s t a v i -

tev n o v e g a p r o j e k t a P o s r e -

d o v a l n i c a rabl jenih p r e d m e -

tov, ki j e v tujini z n a n a p o d 

i m e n o m Thrift Store, je o b l i -

ka s o c i a l n e g a p o d j e t n i š t v a , 

ki o m o g o č a z a p o s l i t e v t e ž j e 

z a p o s l j i v i m o s e b a m in o b e -

n e m z m a n j š u j e s o c i a l n o 

m a r g i n a l n o s t . ) . K. 

P R E D D V O R 

Globalna vas v Preddvoru 
v o s n o v n i šoli M a t i j e V a l j a v c a v P r e d d v o r u s o Študentje iz 

tuj ine predstavi l i G l o b a l n o v a s . Projekt poteka p o d okr i l jem 

š t u d e n t s k e g a i z o b r a ž e v a l n e g a d r u š t v a A I E S E C v okviru pro-

jekta kulturno p o v e z o v a n j e . Predstavi lo s e j e s e d e m š t u d e n -

tov, ki s o na d v o m e s e č n i praksi po g o r e n j s k i h o s n o v n i h š o -

lah in vrtcih. V P r e d d v o r u je t o Etti i i / M e j Č o u J u a n iz Kitaj-

ske (na sl iki z u č e n c i ) . D r u g i študent i pa so v S l o v e n i j o pri-

šli iz A r m e n i j e , Brazil i je, I n d i j e (2), T u r č i j e in Z D A , s p o r o č a 

m e n t o r i c a Petra Lesjak. T a t e d e n s o G l o b a l n o v a s s p o z n a l i 

t u d i v škof je loških vrtcih. G r e z a e n o o d d e j a v n o s t i projekta 

m e d k u l t u r n e g a p o v e z o v a n j a , katerega o s n o v n i n a m e n j e 

z n i ž e v a t i n e s t r p n o s t do d r u g a č n o s t i . T o je m o g o č e s širitvi-

j o z n a n j a in s p o z n a v a n j e m m a n j z n a n e g a . D . Ž . 

Okusiti Sloveni o 
Mercator Center 

Kranj 
Primskovo 
sobota, 19. april, 
od 10. do 17. ure 

nedelja, 20. april, 
od 1 o. do 13. ure 

Vikend najboljšega soseda 

Spoznajmo SLOVENSKO ISTRO 

% 

m # 

Skozi pokušine slovenske gastronomije 
in spoznavanje folklorne in kulturne 
d e d i š č i n e b o m o okuša l i b o g a s t v o 
različnosti in vrednot naše domovine, ki jo 
vse premalo poznamo. 

fVojekt smo pripravili na podlagi imenitne 
knjige In projekta Okusiti Slovenijo. 
a'4orja dr. J aneza Bogataja. 

Z a povrh pa Vikend najbol jšega s o s e d a prinaša š e druga 
presenečenja - dvojne pike pri nakupili z Mercator Pika kartico . 
ugodnosti v izbranih prodajalnah Mercator Centra, zabavne 
animacije in poučnedelavniceza najmlajše in še inše ... 

Tokrat boste spoznali Istro skupaj s istrsko glasbeno skupino 

ŠAVRINSKI GODCI in folklorno skupino Mandrač ter hišo kulinarike 

Jezeršek, ki vam bo predstavila istrske jedi. 

V soboto o b 1 2 . url b o d o razrezati In razdelili s lavnostno torto 
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Uspešna doma in na tujem 
č l a n i c a Karate kluba Kranj Iva Peternel si je minul i konec t e d n a pribori la nov n a s l o v d r ž a v n e 

prvakinje v svoj i in absolutni kategoriji, še bolj pa je p o n o s n a na 2. m e s t o t e k m e zlate lige v Italiji. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Zadnji konec tedna je 
v Velenju potekalo državno 
člansko prvenstvo v karateju, 
med 93 tekmovalci iz 33 klu-
bov pa so se najbolje izka2ali 
dani Karete kluba Kranj, ki 
so osvojili kar pet zlatih in tri 
bronaste medalje. "To tek-
movanje je na slovenski kara-
tejsld sceni zelo pomembno, 
letos pa je bilo še toliko bolj, 
saj se bliža evropsko prven-
stvo, ki bo v začetku maja v 
Talinu," je povedal glavni tre-
ner KK Kranj Igor Prašnikar. 

Na državnem prvenstvu je 
nov uspeh dosegla 22-letna 
Iva Peternel, ki je v športnih 
borbah zmagala v kategoriji 
do 53 kilogramov in v abso-
lutni kategoriji, za svoje na-
stope pa si je priborila tudi 
naziv tekmovalke dneva. Od-
lični Ivini nastopi na držav-
nem prvenstvu pa so le eden 
od njenih uspehov v zadnjih 
dneh, saj je prvi aprilski ko-
nec tedna izvrstno nastopila 
na odprtem prvenstvu Italije 
v Monzi, ki šteje tudi kot tek-
movanje zlate lige v karateju. 
Iva je v hudi konkurenci 

osvojila srebrno medaljo. Ta 
medalja je njen največji us-
peh po osvojenem 5. mestu 
na svetovnem članskem pr-
venstvu leta 2006. "Z rezul-
tati sem zelo zadovoljna, saj 
kažejo na to, da se forma pred 
evropskim prvenstvom stop-
njuje. Še posebej sem zado-
voljna z 2. mestom, ki sem ga 
dosegla na eni izmed moč-
nejših tekem v Evropi, na zla-
ti ligi v MonzL Veliko mi po-
menita tudi oba naslova na 
državnem prvenstvu, pa tudi 
tretje mesto na tekmi za veli-
ko nagrado Slovaške, kamor 
smo z reprezentanco odpoto-
vali takoj po državnem prven-
stvu," pravi Iva Peternel. "Kot 
vsak tekmovalec si tudi jaz že-
lim čim bolje nastopiti na naj-
pomembnejših tekmah, kot, 
je tudi bližnje evropsko pr-
venstvo. Glede na trenutno 
formo in rezultate, pa je do-
segljiva celo kolajna," dodaja, 
ki pa ni edina zaslužna, da 
Karate klub Kranj v tem toč-
kovanju vodi tudi letos in je 
že tretje leto zapored najbolj-
ši slovenski karate klub. Na 
letošnjem državnem prven-
stvu si je v športnih borbah v 

Drugo mesto na tekmi zlate lige v Italiji je po 5. mestu na 
svetovnem prvenstvu leta 2006 največji Ivin uspeh. 

kategoriji do 5o kilogramov 
naslov državne prvakinje pri-
služila tudi Teja Šavor, bron 
pa Bojana Dujovič, ki je bila 
tretja tudi v absolutni konku-
renci. V moški konkurenci 

do 70 kilogramov je državni 
prvak postal njvm klubski to-
variš Rok Trost, v kategoriji 
do 80 kilogramov pa Matjaž 
Končina, ki je bil tretji tudi v 
absolutni konkurenci. 

ODBOJKA 

KANAL, KRANJ 

Poraz A C H Vol leya, z m a g a Tr ig lava 

Odbojkarji ACH Volleyja so nepričakovano gladko izgubili 
drugo tekmo finala letošnjega državnega prvenstva. Kar s 3 
: o (19,16, 23) jih je v Kanalu premagal domači Salonit An-
hovo. Očitno se bodo morali favorizirani odbojkarji ACH 
Volleyja za letošnjo lovoriko še močno potruditi, tretja tek-
ma pa bo že jutri ob 16. uri v dvorani v Radovljici. Bolje pa 
je v sredo šlo igralcem Asteca Triglava v tekmi za 3. mesto. 
Kranjčani tokrat niso popustili po prvem dobljenem nizu, 
ugnali so Stavbar IGM Maribor s 3 : o (21, i6, 20) in izena-
čili rezultat v tekmah na t : 1. Jutri Kranjčani gostujejo v Ma-
riboru. Odbojkarji Terma Lubnika pa so z zmago nad Fra-
mom 5 3 : 1 (24, - 24, 21, 20) zaključili letošnje tekmovanj v 
2. DOL (liga za napredovanje). Škofjeločani so si tako zago-
tovili možnost, da prihodnjo sezono spet zaigrajo v konku-
renci najboljših v i. DOL. Najbolje pa ne kaže Igralcem Na-
tional Žirovnice, ki so v ligi za obstanek v 2. DOL že v torek 
izgubili v Ravnah 5 3 : 1 (- 20,15, 20, 20). Žirovničani so spet 
na 5. mestu, ki jih vodi v 3. DOL, toda v zadnjih dveh tekmah 
National Žirovnica igra doma z neposrednima tekmecema 
za obstanek, tako da o le tem še vedno odločajo sami. Tek-
ma z Logatcem bo v OŠ Žirovnica jutri ob 19. uri. B. M. 

KOLESARSTVO 

KRAN) 

Košir najbol jš i m l a d i n e c v Franci j i 

Pred kolesarsko dirko ProToura Pariz-Roubaix so nastopili tudi 
mladinci. Na 127 kilometrov dolgi progi, ki je delno potekala 
po trasi, ki sojo kasneje vozili profesionalni kolesarji, je bil naj-
hitrejši Anglež Andrew Fenn. Izmed članov slovenske mladin-
ske reprezentance pod vodstvom Kranjčana Marka Polanca, 
tudi trenerja mladincev pri Savi, je bil s 17. mestom najboljši 
Nejc Košir s Tehovca, vasice v občini Medvode. N^edtem ko je 
reprezentanca nastopila v Franciji, pa so se mladinci KK Perf-
tech Bled udeležili otvoritvene dirke sezone na Tirolskem, kjer 
je Mark Džamastagič osvojil drugo mesto. M. B. 

VESLANJE 

BLED 

P r v o m a j s k a regata tudi z n a š i m i n a j b o l j š i m i 

jutri in v nedeljo se bodo naši veslači prvič v novi olimpijski se-
zoni predstavili tudi na domači tekmi na Blejskem jezeru. Na-
stopili bodo namreč na že 49. blejski regati, pridružili se jim 
bodo še reprezentanti Srbije in nekaj mladinskih posadk iz Tr-
sta, tako da na Bledu pričakujejo okoli 240 veslačev. Po navo-
dilih selektorja Miloša Janše bodo reprezentančni kandidati 
prvi dan obvezno nastopili v manjših disciplinah (enojec, dvo-
jec brez krmarja), drugi dan pa tako v manjših kot v večjih dis-
ciplinah. Tako jutri kot v nedeljo se bodo predtekmovanja za-
čela ob 10. uri, ob 13. uri pa bodo na sporedu finala. V. S. 

TURNO SMUČANJE 

KANIN 

T e k m a v s n e g u in d e ž j u 

Tudi naši turni smučarji so se minulo nedeljo udeležili tako 
imenovane tekme Monte Canin na italijanski strani Kanina. V 
dežju in snegu sta sicer slavila Italijana Alessandro Follador in 
Riccardo De Zulian, naša najuspešnejša pa sta bila Klemen 
Triler (na sliki levo) in Igor Kalan (na sliki desno), ki sta se med 
8i dvojicami uvrstila na 41. mesto. V. S. 

VABILA, PRIREDITVE 

Nogometni spored - V pokalu Hervis sta bili v sredo odigrani 
polfinalni tekmi. Ekipa Domžal je z Mariborom izgubila z i : o, 
Interblock pa je z 2 : i premagal Koper. Povratni tekmi bosta 30. 
aprila, jutri in v nedeljo pa je na sporedu 29. krog v 1. ligi Tele-
kom. Domžalčani jutri gostujejo pri Kopru. V 2. SNL bo ekipa 
Triglava Gorenjske v nedeljo ob 17. uri gostila Belo krajino, v 3. 
SNL - zahod pa ekipa Kranja gostuje pri Slovanu, Roltek Dobju-
tri 16.30 gosti Adrio, Kalcer Vodoterm pa v nedeljo ob 16.30 eki-
po Jadran Dekani. V i. gorenjski ligi so pari: Sava - Polet, Niko 
Železniki - Alpina Žiri (v Žireh), Bled Hirter - Naklo, Bohinj - Šo-
bec Lesce, Velesovo - Kranjska Gora, 3ritof - Ločan, v 2. ligi pa: 
Trboje - Podbrezje, Visoko - Preddvor, Bitnje - H rastje. Vse tek-
me se bodo začele jutri, v soboto, ob 17. uri. V. S. 

Rokometni spored - V končnici za 7. do 12. mesto je ekipa 
Knauf Insulation v sredo s 3 0 : 2 8 izgubila pri Slovanu, jutri ob 
20. uri pa Ločani v dvorani na Podnu gostijo Prevent. V i. ligi 
za ženske bo ekipa Škofje Loke KSI jutri gostovala pri Krimu 
Mercatorju, v 1. B ligi za ženske pa se bosta jutri ob i6. uri po-
merili ekipi Save Kranja in Merkurja Nakla. V končnici 2. mo-
ške lige bo ekipa dupelj Tržič že danes ob 19. uri gostila Veliko 
nedeljo, AIples Železniki pa ob 18.30 Dravo Ptuj. Kranj jutri go-
stuje pri Sevnici. V končnici za mesta od 9. do 17. bo ekipa Cer-
kelj jutri ob 19. uri gostila Arcont Radgono. V. S. 

Košarkarski spored - V 7. krogu lige UPC Telemach za prvaka 
je ekipa TCG Mercatorja v sredo gostila Elektro Esotech in 
zmagala s 94 :86, Helios pa je izgubil z Union Olimpijo s 76 
: 93. V torek Helios gostuje pri Luki Koper, TCG Mercator pa v 
sreoo gosti Krko. V 1. SKL za ženske za prvaka je ekipa Odeje 
KED v sredo gostila Hit Kranjsko Goro in izgubila s 55 : 72. ju-
tri ob 17. uri Odeja gosti Merkur Celje, Hit Kranjska Gora pa ob 
19. uri Neso Ihke. Za uvrstitev od 7. do 12. mesta je ekipa Dom-
žal s 73 : 63 Izgubila.proti Konjicam, ekipa Triglava pa je v go-
steh s 76 : 78 premagala City center. V nedeljo Triglavanke ob 
18. uri gostijo Slovenijo mlade, Domžalčanke pa gostujejo pri 
Cltycentru.V. S. 

Vaterpolski spored - V nedeljo so v članskem državnem prven-
stvu na sporedu tekme tretjega kroga. Vodilni Triglav bo ob 18. 
uri v olimpijskem bazenu v Kranju gostil Rokavo Koper. Ob isti 
uri bo v Ljubljani v bazenu Kodeljevo tudi tekma med Slovan 
Olimpijo in Branikom, j. M. 

Balinarski spored - Jutri ob 15. uri se pričnejo tekmovanja v le-
tošnji 1. in 2. državni ligi, medtem ko imajo superiigaši odmor 
vse do oktobra. V i. ligi vse gorenjske ekipe gostujejo: Bistrica 
pri EIS Budničarju, Radovljica Alpetour v Postojni in Primsko-
vo pri Jadranu Izola. V 2. državni ligi - vzhod vsi gorenjski pred-
stavniki igrajo dorna: Čirče VAN-DEN z Angelom Besednja-
kom, Tržič s Svobodo in Center Kranj s Sodčkom. S. Š. 

Na Podnu predstavitevfutsala-Jutri, 19. aprila, bo v telovadni-
ci OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki v organizaciji Futsal kluba 
Stripy Iz Škofje Loke, od lo. do 13. ure potekala predstavitev in 
demonstracija dvoranskega nogometa - futsala. Predstavitev 
je namenjena predvsem osnovnošolski mladini letnika 1993 in 
1994 iz Škofje Loke in okolice. Zaželena je predhodna prijava 
na e-naslov: info@fsk-stripy.si do petka i8. aprila. V. S. 

Državno prvenstvo v modernih tekmovalnih plesih - Plesni 
klub Bolero vabi na DP za pionirje in člane - HIP HOP in DIS-
CO DANCE formacije ter break dance solo in break dance 
male skupine in za mladince street show formacije, electric bo-
ogie solo in pari. Tekmovanje bo v nedeljo, 20. aprila, od 12. 
ure dalje v Športni dvorani Medvode. M. B. 

Praznični šahovski turnir - ŠD Mengeš organizira v Avli kultur-
nega doma v Mengšu šahovski turnirv počastitev praznika ob-
čine Mengeš. Tekmovanje bo v nedeljo, 20. aprila, z začetkom 
ob 9.30. Kontakt: Jakob Bokalič, GSM: 031/780-375. O. O. 

Četrti rating turnir Corenjke - ŠD Gorenjka Lesce bo v ponede-
ljek, 21. aprila, organizirala četrti letošnji rating turnir v hitropo-
teznem šahu. Informacije: Janez Petrovič, GSM: 041/406 369 
ali elektronski naslov: ga.nota@siol.net. O. O. 

Z R A Č N E P U Š K E 
ia,7 mm / 1S,1 9 

Vrê ek agro d.0.0., M. Vodnovo 22, 
4000 KranbT 04 23 41 720,040 831 441 
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SPODNJE JARŠE 

Kolesar zapeljal pred avtomobil 

V ponedeljek zvečer se je na regionalni cesti v Spodnjih Jar-
šah smrtno ponesrečil kolesar. 32-letni voznik iz okolice 
Domžal je z avtomobilom Fiat Punto peljal po regionalni ce-
sti skozi naselje Spodnje Jarše iz smeri Kamnika proti Dom-
žalam. Po Šolski ulici je pripeljal kolesar, in ne da bi ustavil, 
zapeljal na glavno cesto. Kljub zaviranju je voznik s pred-
njim desnim delom vozila trčil v kolesarja. Zaradi hudih ran 
je kolesar umrl na kraju nesreče. S. Š. 

ZGORNJI BRNIK 

Iz letala izteklo tristo litrov kerozina 

Na glavni ploSčadi brniškega letališča je v torek ponoči iz 
letala Adrie Ainva/s izteklo dvesto do tristo litrov kerozina, 
je sporočila Uprava RS za zaščito in reševanje. Gasilci Aero-
droma Ljubljana so še pravočasno posesali izteklo gorivo in 
očistili ploščad, da ni prišlo do onesnaženja narave. Do 
izlitja kerozina je prišlo med polnjenjem rezervoarja letala, 
povzročila pa ga je napaka na ventilu za točenje. S. Š. 

KRIMINAL 

LESCE 

Iz avtomata pobral denar 

V noči na sredo je neznani storilec vlomil v brunarico kon-
jeniškega kluba v Lescah, razbil avtomat za napitke in iz nje-
ga pobral denar. Policisti zbirajo podatke, ki bi jim razkrili 
identiteto nepridiprava, ker bi ga radi kazensko ovadili. 

ŠKOFJA LOKA 

Izpraznil gradbeni zabojnik 

Neznani storilec je v noči na ponedeljek vlomil v gradbeni 
zabojnik na gradbišču šole v Podlubniku. Gradbincem je 
ukradel motorno žago in več kosov električnega ročnega 
orodja. Lastnika je tat oškodoval za okoli 1.500 evrov. 

TRŽIČ 

Varil bo 

V noči na torek je nekdo z gradbišča na Mlaki odnesel 
garnituro za varjenje - manometre in pištolo. Podjetje je 
neznani storilec oškodoval za približno petsto evrov. 

MEDVODE 

Izginilo delovno orodje 

v noči na ponedeljek so neznani storilci vlomili v priročno 
skladišče na gradbišču poslovnega objekta v Medvodah. 
Odtujili so različno delovno orodje. Lastnika so oškodovali 
za okoli štiri tisoč evrov. 

VODICE 

Vlomil v hišo 

V ponedeljek je neznani storilec vlomil v stanovanjsko hišo 
v okolici Vodic, iz katere je odnesel prenosni računalnik in 
kamero. Lastnika je oškodoval za okoli štiri tisoč evrov. S. Š. 

M E T R O P O L A 
MCTRFEErvIK^NIMnKf«. 

Metropola, d. o. o., Ljubljana, Vodovodna cesta 109, 
Ljubljana, 01/360-21-80,051/308-862. 

Kranj - Savska loka, prodamo proizvodno-skladiščne pros-
tore 1.1982, v izmeri 785 ma, pritličje, neposreden dostop 
z vlačilci brez nakladalne rampe, višina stropa 3-3,5 m, elek-
trična priklopna moč po potrebi, možnost priklopa na plin, 
CK. Cena: 600 EUR/m2. 

Obsodili tatove cigaret 
O d četverice mladih tatov, ki so 3. januarja letos iz Mercatorjeve trgovine na Golniku odnesli večjo 
količino cigaret, je zaporno kazen prejel samo eden. 

Simon Subic 

Kranj - Na kranjskem okrož-
nem sodišču so v torek zara-
di tatvine večje količine ciga-
ret v trgovini na Golniku 
kaznovali štiri mlade Go-
renjce. 23-letni Kranjčan 
Edin Čauševič bo moral po 
odločitvi sodnega senata ta 
zapahe za osem mesecev, 
22-letni Tržičan Uroš Kimo-
vec, 21-letni Tržičan Almir 
Pehlič in 26-letni Andraž 
Snedic iz Križev pa so preje-
li po osem mesecev pogojne 
zaporne kazni; prvi s preiz-
kusno dobo dveh let, ostala 
dva pa ne bosta smela priti v 
navzkriž z zakonom v na-
slednjih treh letih, sicer ju 
bodo zaprli. 

Prvoobtoženi Čauševič je 
bil minuli mesec na kranj-
skem sodišču že obsojen na 
triletno zaporno kazen zaradi 
ropa bencinskega servisa v 
Naklem decembra lani. Z ro-
pom so ga organi pregona 
povezali šele po aretadji za-
radi kraje cigaret Kot je nava-
jala obtožnica, je četverica 
obdolženih v noči s 3. na 4. 
januar izvedla veliko tatvino. 
Vlomili so v Mercatorjevo tr-
govina na Golniku in iz nje 
odnesli 834 škatlic cigaret 
različnih znamk, vrednih do-
bra dva tisoč e\Tov. Naložili 
so jih v zaboje za kruh, nato 

Edin Čauševič: edini je bil kaznovan z zaporom. 

pa se odpeljali proti Kranju. 
Ker se je ob vlomu sprožil 
alarm, so policisti kmalu za-
tem na lokalni cesti Golnik-
Kranj ustavili vozilo, v kate-
rem so sedeli obdolženi, v av-
tomobilu pa je bila tudi veli-
ka količina dgaret. Kasneje 
so ugotovili, da so isto noč 
vlomili tudi v ftizerski salon 
in gostinski lokal na Golni-
ku, vendar niso ničesar od-
nesli. V vseh treh primerih 
sta v lokale vstopila Čauševič 
in Pehlič, ostala dvojica pa je 
čakala v avtomobilu. 

Na torkovi glavni obravna-
vi, drugi po vrsti, so se Čau-
ševič, Pehlič in Snedic poke-
sali in opravičili, medtem ko 
je Kimovec - bil je brez zago-
vornika - ves čas molčal, zato 
pa je bil precej zgovomejši 
na prvi obravnavi v začetku 
meseca, ko je podrobno opi-
sal, kako so vlomi potekali. 
Prav zato je okrožna državna 
tožilka Polona Košnjek edi-
no zanj predlagala pogojno 
kazen, za ostale tri pa po de-
vet mesecev zapora. Koz re-
čeno, senat, ki mu je predse-

dovala sodnica Andrijana 
Ahačič, na koncu pogojne 
kazni ni prisodil zgolj Čau-
ševiču. Ta je sicer opozoril 
na zanimivo podrobnost: iz 
trgovine so o ^ e s l i za 2.125 
evrov cigaret, v zapisniku o 
zasegu pa piše, da je bilo d-
garet samo za 1.875 evrov. 
Njegove besede je potrdila 
tudi prodajalka na Golniku. 
Kam je izginil preostanek d-
garet, sodišče ni ugotovilo, 
prvoobtoženi pa t r^ , da ni 
nihče od obtoženih obdržal 
niti škatlice. 

Pretrdo pristal z jadralnim letalom 
Pri zasilnem pristanku na polju med Srednjo in Spodnjo Dobravo se je huje ranil jadralni pilot iz 
Nemčije, ki sedaj okreva v jeseniški bolnišnici. 

Simon Šubic 

Radovljica - V sredo popol-
dne se je pri zasilnem pri-
stanku z jadralnim letalom 
huje ranil 43-letni nemški 
dr&vljan. PoUdja poroča, da 
so Regijski center za obveš-
čanje v Kranju okoli 15.25 ob-
vestili, da se je med naselje-
ma Srednja in Spodnja Do-
brava v občini Radovljica 
zgodila nesreča jadralnega 
letala, zato so tja takoj napo-
tili reševalce. Prizorišče ne-
sreče si je ogledala krimina-
listična komisija iz Kranja, 
pri ogledu pa je sodeloval 
tudi preiskovalec letalskih 
nesreč ministrstva za pro-
met in vodja letališke dejav-
nosti Alpskega letalskega 
centra Lesce. 

Nemški državljan, ki ima 
veljavno licenco za letenje z 
jadralnim letalom, je z leške-
ga letališča ob približno 
12.45 z enosednim jadral-
nim letalom vzletel s pomoč-

Nemec je z jadralnim letabm vzletel z leškega letališča. / fmo: žteCm ž»gi (arfi») 

jo vlečnega motornega leta-
la. Poldrugo uro kasneje je 
jadral med naseljema Miša-
če in Srednja Dobrava. Zara-
di neugodnih vremenskih 
razmer za jadranje in moč-
nega nasprotnega vetra je le-
talo med letom pričelo iz-
gubljati višino, zato se je pi-
lot odločil za zasilni prista-
nek na kmetijskih površinah 

med Srednjo in SfKxinjo Do-
bravo. 

Ob pristanku je s spod-
nj im delom letala tako 
močno udaril ob tla, da se 
je poškodovalo podvozje, 
desno krilo, in drsnik na 
zadnjem delu letala. Letalo 
je po pristanku drselo po 
zemlji še okoli petdeset 
metrov, pilot je ostal po 

ustavitvi v kabini jadralne-
ga letala. Zaradi hudih ran 
so ga z reševalnim vozilom 
odpeljali v bolnišnico na Je-
senice, kjer je ostal na 
zdravljenju. Komisija je na 
podlagi zbranih obvestil 
tujo krivdo izključila, .kri-
minalisti pa bodo o nesreči 
poročali na Okrožno držav-
no tožilstvo v Kranju. 
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Razdedi 
)RENJSKEGA GLASA ^ ^ ^ ^ PRILOGA GORENJSKEGA 

Od 23. aprila letos do 8. februarja prihodnje leto bo v Narodni galeriji v Ljubljani na ogled velika razstava 
Slovensld impresionisti in njihov čas 1 8 9 0 - 1 9 2 0 , na kateri bo razstavljenih več kot tristo del slovenskih 
impresionističnih slikarjev ter njihovih sodobnikov kiparjev, arhitektov in fotografov, med njimi tudi dela 
umetniškega fotografa Avgusta Bertholda. 

^eti imoresionist Avaust Bertholc 
MARJETA V O Z U Č 

Že zelo zgodaj 
je Avgust 
Berthold 

spoznal pomen 
razstav, 

fotografske 
organiziranosti 

in 
predstavljanja 
tudi zunaj po 

Evropi. 

Umetniška fotografija se je 
razvijala in dobivala pravo 
podobo in teoretično dovolj 
močne temelje v zadnji četr-
tini, predvsem pa v zadnjem 
desetletju devetnajstega sto-
letja in v začetku dvajsetega 
stoletja, v ta čas se vključuje 
tudi razvojna pot fotografa 
Avgusta Bertholda (1880-
1919), prvega slovenskega 
umetniškega fotografa, kot 
so ga označili že sodobniki. 
Ob tokratni razstavi pa bo 
razglašena petega impresi-
onista (poleg slikarjev Gro-
harja, Jakopiča, Stemena in 
Jame), za kar imajo največ 
zaslug raziskovalec njegove-
ga dela dr. Sarival Sosič, arhi-
tekt Matej Vozlič, Bertholdov 
pravnuk, in režiser Zdravko 
Pečenko, ki je posnel igrano-
dokumentami TV film o Av-
gustu Bertholdu. Film bo v 
kratkem doživel premiero, v 
njem pa je fotografa Berthol-
da imenitno upodobil znani 
igralec Dario Varga. 

Bertholdov rod 

Avgust Berthold se je rodil 
20. julija 1880 v gradu Pu-
štal pri Škofji Loki, kjer je ži-
vela zanimiva rodbina Wol-
kensperg - Oblak, iz katere 
izhaja Bertholdova mati 
Ema. To je bila ena redkih 
plemiških družin iz druge 
polovice sedemnajstega sto-
letja in začetka osertmajstega 
stoletja, ki je izšla iz podežel-
skega stanu. Z uspešno trgo-
vino, spretnimi nakupi in 
prodajami ter z denarnimi 
špekulacijami je trgovec 
Marko Oblak prišel do veli-
kega bogastva, zemljiške po-
sesti, ugleda in časti, z denar-
no pomočjo Mariji Tereziji v 
sedemletni vojni proti Tur-
kom pa si je pridobil baron-
ski naslov in priimek Wol-
kensperg. Sčasoma so na-
slednji rodovi opuščali trgo-
vanje, s čimer je bogastvo za-
čelo plahneti. Mati Ema Wol-
kensperg, sestra puštalskega 
barona in lastnika gradu Av-

Avgust Berthold • avtoportret 

gusta Wolkensperga, se je 
kot 19-letno dekle poročila z 
mornariškim oficirjem, kas-
neje kapitanom firegate Jože-
fom Bertholdom, čigar rod 
izhaja iz Benetk. Jožef Bert-
hold je kot kapitan veliko 
plul po velikih morjih in 
predvsem za avstrijske poli-
tične namene celo obplul ce-
loten svet. Kljub temu se je 
zelo rad vračal v mimo Škof-
je Loko, kjer je spoznal Emo 
in se z njo poročil. Žal je 
Ema kmalu po rojstvu sina 
Avgusta umrla. Avgust je, 
kolikor je bilo zaradi službe 
mogoče, odraščal pri očetu, 
sicer pa pri sorodnikih, stari 
mami, v gradu Puštal. Ko je 
komaj sedemleten zaradi bo-
lezni izgubil tudi očeta, so ti 
poskrbeli tudi za njegovo 
vzgojo in izobrazbo. 

V začetku prejšnjega sto-
letja je bila kulturna dejav-

. nost tako v Ljubljani kot tudi 
v Škofji Loki zelo živahna. 
Druščina izobražencev v 
Škofji Loki je bila zelo pisa-
na. Vanjo so zahajali med 
drugimi tudi slikarji Rihard 
Jakopič, Ivan Grohar, Matej 
Stemen, Gvidon BiroUa, Dol-

fe Appe, Ludvik in Luce Mi-
kuž. Druščina se je znala za-
bavati, včasih tudi preglasno 
in preveč razposajeno, o če-
mer je ohrajeno tudi kako 
stražniško poročilo. Kljub 
temu so tudi veliko razprav-
ljali o različnih stvareh in 
tudi o umetnosti. Skupaj so 
iskali svoj prostor in način 
umetniškega izpovedovanja, 
na kar kažejo skupni motivi. 
Prav med umetniki se je 
Berthold podrobneje sezna-
njal z umetnostjo nasploh, 
predvsem pa s slikarstvom in 
fotografijo. Tudi Rihard Ja-
kopič, ki je stanoval v Pušta-
lu, je bil velik ljubitelj foto-
grafije. Tu je Berthold tudi 
izvedel o možnostih šolanja 
in izpopolnjevanja v tujini, 
predvsem v Munchnu in na 
Dunaju, ki sta bila takrat naj-
večja bližnja centra za umet-
niški, duhovni in strokovni 
razvoj, kamor so slovenski 
umetniki najpogosteje zaha-
jali. Tudi Berthold se je po 
končani gimnaziji v Ljublja-
ni udeležil mnogih preda-
vanj in razstav v Miinchnu, 
kjer je obiskoval Ažbetov sli-
karski tečaj, in na Dunaju, 

kjer si je pridobil tehnično iz-
obrazbo, se seznanjal z naj-
novejšimi fotografskimi teh-
nikami in jih tudi sam izpo-
polnjeval. 

Ker sta s sorodnikom Alek-
sandrom Bertholdom, admi-
ralom v Puli, v Trstu kupila 
na srečelovu srečko in zadela 
bogat glavni dobitek, mu je to 
srečno naključje omogočilo, 
da si je lahko že zelo zgodaj 
kupil hišo v Ljubljani in ure-
dil in opremil atelje po teda-
njih merilih z izbranimi in 
skrbno urejenimi secesijski-
mi pripomočki in tako stopil 
na bogato obrtno in pred-
vsem umetniško pot. Ko je 
spomladi leta 1905 dobil 
obrtno dovoljenje, je v Slo-
venskem narodu izdal lep, z 
nežno secesijsko rastlinsko 
omamentiko okrašen, re-
Manani oglas, v katerem spo-
roča, da "naznanja otvoritev 
najmodemejše opremljene-
ga fotografskega zavoda prve 
vrste v Ljubljani, v Sodnijskih 
ulicah, š t 11." Sebe pa pred-
stavlja takole: "Podpisani se 
priporoča visoki gospodi in 
p.n. občinstvu v Ljubljani in 
okolici v prevzetje fotograf-
skih del kakor portretov, po-
krajin, notranjih prostorov, 
športnih in skupinskih slik, 
reprodukcij vseh vrst, pove-
čanj, platinskih, gumastih in 
ogljastih posnetkov in zago-
tavlja umetniško izvršitev so-
lidne cene in najhitrejšo do-
vršitev. Fotografiranje zunaj 
ateljeja zaračunam najceneje. 
Atelje je odprt tudi ob nede-
ljah in prasiiikih. Mnogošte-
vilnega obiska prosim z od-
Ijičnim spoštovanjem Avgust 
Berthold, fotograf" Že zelo 
zgodaj je Avgust Berthold 
spoznal pomen razstav, foto-
grafske organiziranosti in 
predstavljanja tudi zxmaj po 
Evropi. Svoja dela je pošiljal 
na zanimive in odmevne raz-
stave, na katerih je prejel tudi 
številna priznanja. Najod-
mevnejša je bronzirana me-
dalja. ki jo je prejel na med-
narodni Razstavi umetnosti 
in obrti v čast 75-letnice na-
rodne neodvisnosti Belgije, 

zelo pomembno je bilo tudi 
priznanje z razstave v Kristi-
janiji, današnjem Oslu, na 
Norveškem. Podatke o obeh 
priznanjih je odtisnil na za-
dnji strani vsake fotografije, 
ki jih je tudi s prednje strani 
okrasil z gravirano omamen-
tiko in podpisom. 

Avgust Berthold je bil člo-
vek, ki mu radovednost in 
ustvarjalna žilica nista nikoli 
dali miru. Iz podedovane lju-
bezni do morja si je nabral 
gore knjig o jadranju, svojo 
jadrnico je imel zasidrano 
pri bratrancu v Devinu. 
Spremljal je tudi vsa najno-
vejša odkritja v tehniki. Naj-
bolj zanimivo pa je, da si je 
omislil celo lasten rentgen, 
ki mu je kasneje v vojnih le-
tih pomagal preživeti sebe in 
družino. Vrsta pred rentgen-
sko ordinacijo je bila zelo 
dolga ranjencev s Soške fron-
te. A rokovanje z rentgenom 
je bilo zelo nevarno, zato je z 
njim delal samo Berthold. 
Po letu 1919, tega leta je žal 
hudo zbolel in zelo hitro in 
dokaj mlad v 39. letu starosti 
umrl, so rentgenski aparat 
oddali dr. Pogačniku, po 2. 
svetovni vojni polikliniki, na-
zadnje pa so ga uporabljali 
na veterinarski kliniki, sedaj 
je shranjen kot muzejski 
eksponat v tehniškem muze-
ju v Bistri. 

Bertholdovo umetniško 
ustvarjanje 

Umetniško in kvalitetno 
bogato fotografsko zapuščino 
Avgusta Bertholda lahko raz-
delimo tematsko in motivno 
na krajinske (intimna krajina 
- intimni pejsaž, morska ve-
duta, gorska krajina, tihožit-
je), žanrske (kmečki žanr, 
otroški žanr - igre), arhitek-
turne fotografije, portretne 
fotografije (družinski portret, 
značajski - ustvarjalni portret, 
javni, uporabno-namenski -
za dokumentacijo) in doku-
mentarne fotografije. 

^ 16. stran 
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Poleg zdravnikov in učiteljev tudi sodniki od vlade zahtevajo višje plače. 8. aprila so po sodiščih zato potekali 
protestni shodi, sodniki pa so odločeni, da bodo s svojimi zahtevami vztrajali do konca. Možna je tudi stavka... 

Stavka bi bila blamaža za vlado 
j A N J A R o B L E K , p r e d s e d n i c a S L O V E N S K E G A S O D N I Š K E G A D R U Š T V A 

SIMON ŠUBIC 

Vladi smo dali 
čas do 8. maja, 

da pripravi 
zakonski 

predlog, sicer 
se bomo morali 
odločati, čeprav 

težko, tudi o 
skrajnem 

orožju - stavki. 
Mislim, da bi 

bila stavka 
huda blamaža 

za vlado in 
parlament, bila 

bi izraz 
nerazumevanja 

oziroma 
nepripravljeno-

sti razumeti 
osnovne 

temelje vsake 
demokratične 

dmžbe. 

Ko smo vas leta Z005 zad-
njič povabili na pogovor za 
Gorenjski glas, so sodni-
kom oporekali trajm man-
dat. So te kritike še žive? 

"Trenutno vprašanje traj-
nega mandata ni odprto, ker 
je zapisan v ustavi, in dokler 
bo ustava nespremenjena, bo 
tako ostalo. Seveda pa se vsa-
ke toliko časa pojavijo predlo-
gi nekaterih političnih strank 
in nevladnih organizacij, naj 
se trajni mandat ukine. Traj-
ni mandat, še enkrat poudar-
jam, zagotavlja slovenskemu 
državljanu neodvisnega sod-
nika. To je bistveno za zago-
tavljanje temeljnih človeko-
vih pravk in svoboščin." 

A ravno zaradi trajnega 
rmandata sedaj vUda na? 
sprotuje vašim zahtevam, 
to je izenačevanju plač sod-
nikov s plačami poslancev, 
ker imajo ti omejen mandat 
in zato negotovo zaposlitev. 

"O tem je že odločalo 
ustavno sodišče, ki je reklo, 
da ne trajanje mandata ne na-
čin izvolitve nista argumenta, 
da so razlike v razvrstitvi v 
plačne razrede med sodniki 
in poslanci tako velike." 

Splošna javnost zadnja pri-
zadevanja sodnikov raziune 
zgolj kot zahteve po višjih 
plačah. Ima prav.' 

"Ne gre samo za plače. Gre 
za celoten materialen položaj 
sodnika, za razmerje med 
različnimi vejami oblasti in 
za zagotavljanje temeljnih 
človekovih pravic, ki jih zago-
tavljajo mednarodne konven-
cije. Eden od bistvenih teme-
ljev je tudi ekonomska neod-
visnost sodnika, ki se zago-
tavlja z nivojem plač, z uvr-
stitvijo sodnikov v primerne 
plačne razrede. Na žalost živi-
mo v času, ko edino ekonom-
ski položaj določa ugled in 
spoštovanje nekega poklica v 
družbi, tudi sodniškega." 

Koliko časa se sodniki že 
prizadevate za ureditev 
plačnlh razmerij? 

"Prizadevanja za boljše 
plače potekajo že od leta 
1999, ko je parlament v pri-
zadevanju za vsesplošno var-
čevanje sprejel javnosti zelo 
všečen sklep o dvajsetodstot-
nem znižanju osnove oseb-
nih dohodkov vsem javnim 

funkcionarjem. Znižanje se 
je na koiK:u udejanjilo saiiio 
pri sodnikih, kajti poslanci 
so si nato dodelili enajstod-
stotni splošni dodatek in raz-
lične dodatke za vodenje in 
sodelovanje na sejah odbo-
rov in tako naprej. Tudi pri 
ministrih se znižanje plač 
zaradi raznih dodatkov ni ni-
koli spoštovalo. Pri sodnikih 
pa takšnih dodatkov ni bilo, 
zato ni čudno, da so se nam 
plače od decembra 1997 do 
decembra 2007 znižale kar 
za 35 odstotkov. Z novo plač-
no reformo se stanje ni iz-
boljšalo, prej poslabšalo, če-
prav smo utemeljeno priča-
kovali, da bodo naše plače 
postale primerljive s plačami 
ostalih funkcionarjev. Na to 
ne moremo več pristati." 

Kakšni so argumenti za 
vaše zahteve? 

"S plačno reformo je bil s 
1. januarjem sodnikom zni-
žan dodatek na delovno dobo 
z 0,5 odstotka, kolikor ima še 
sedaj gospodarstvo, na 0,3 
odstotka. Za razliko od nor-
malnih držav, kjer določbe 
veljajo samo za naprej, je za-
kon o sistemu plač v javnem 
sektorju določil, da se zniža-
nje dodatka obračunava tudi 
za nazaj. Od tod naža zahte-
va, da se znižanje dodatka na 
0.3 odstotka obračunava od 
1. januarja letos naprej, nika-
kor pa ne za nazaj. Ostali za-
htevi sta dodatek za nezdruž-
ljivost sodniške funkdje in 
da mora že osnovna plača 
sodnikom zagotoviti neod-
visnost pokhca. Sodnikom 
namreč ni dovoljeno, in prav 
je tako, da poleg svojega dela 
opravljajo še kalašnokoli pri-
dobitniško dejavnost. Z niči-
mer torej ne morejo izboljša-
ti svojega gmotaega položa-
ja, zato mora biti plača takš-
na, da bo omogočala normal-
no življenje, Id je primemo 
statusu sodnika in bremenu 
njegove odgovornosti." 

Kakšna pa je trenutno pov-
prečna plača sodnika? 

"Na sodnem svetu so izra-
čunali, da je povprečna sod-
niška plača nekje med 1.500 
in 1.600 evri neto. Glede na 
to, da je največ okrajnih sod-
nikov, ki imajo plačo med 
1.100 in 1.200 evrov neto, je 
vprašanje, ali izračuni držijo. 
A če so pravilni, potem je 
moja plača okrožne sodnice 

janja Roblek: "Sodniki nismo uperjeni proti vladajoči politiki." 

nepolnih sto evrov ^šja od 
povprečne plače, s tem da 
imam osemnajst let delovne 
dobe in od tega sem šestnajst 
let sodnica." 

In koliko bi morala znašati 
osnovna sodniška plača? 

"V razpravah med sodni-
škim društvom, vrhovnim 
sodiščem in sodnim svetom 
smo se sporazumeli, da bi bil 
primeren izhodiščni razred 
45, če pa upoštevamo še pre-
litje dodatka sodniške ne-
združljivosti v plačne razrede 
in ostale zahteve, potem bi 
moral biti izhodiščni razred 
za okrajnega sodnika 50. 
plačni razred, kar bi bilo oko-
li 1.800 evrov neto in bi po-
menilo primernejšo eko-
nomsko varnost. Sedaj je iz-
hodiščni razred za okrajnega 
sodnika 40. plačni razred, 
medtem ko je najnižje uvr-
ščen poslanec v 55. razredu. 
Za nas je seveda še vedno 
prioriteta, da se vprašanje 
sodniških plač in napredo-
vanj uredi s posebnim zako-
nom o sodniški službi, kakor 
država to ureja pri vojakih. 
Sodnik je precej specifičen 
poklic in tudi v drugih drža-
vah ima posebno mesto." 

V sedanjem plačnem siste-
m u je vgrajeno nagrajeva-
nje sodnikov po delovni 
uspešnosti, proti kateremu 
s o r i š k o društvo protestira. 
Zakaj? 

"Sodniško društvo je že 
od vsega začetka proti na-

grajevanju storilnosti vsake-
ga posameznega sodnika, 
kve^emu podpiramo nagra-
jevanje neke enote, kot je na 
primer sodišče. Nagrajeva-
nje storilnosti načenja neod-
visnost sodnikov, saj se lah-
ko zgodi, da bo sodnik zav-
račal nove dokazne predloge 
samo iz razloga, da hitreje 
zaključi postopek in si tako 
izboljša finančni položaj. S 
tem bi se načelo zaupanje v 
pravno državo. Javnost 
mora jasno vedeti, da sodni-
ki ne sodimo zaradi denarja, 
zahtevamo pa položaj, ki 
nam pripada in je primerljiv 
z drugimi vejami oblasti, 
kakor se je izreklo tudi 
ustavno sodišče." 

Pa vendar je splošuo mne-
nje, da so sodišča premalo 
učinkovita, sicer se ne bi so-
očala s sodnimi zaostanki... 

"Nekaj je treba razjasniti. 
Odprava sodnih zaostankov 
z naslovom Lukenda je vlad-
ni projekt, ki pa ne bi dajal 
nobenih rezultatov, če sodni-
ki že davno prej, brez kakrš-
nekoli vladne proklamadje o 
odpravi sodnih zaostankov, 
ne bi vlagali maksimalnih 
naporov v reševanje zaosta-
lih zadev. Učinkovitost sod-
nega sistema pa sicer javnost 
meri s tem, ah so izvršbe 
opravljene, ali so v kazen-
skem postopku izrečene kaz-
ni izvršene. Javnost se počuti 
varno, če ima zagotovilo, da 
bo sodišče pravočasno zašči-
tilo njene pravice." 

Smo v volilnem letu, ko se 
najbrž splača glasneje za-
htevati višje plače... 

"Vedno znova poudarja-
mo, da zahteve sodnikov 
niso naperjene proti tej vladi, 
ampak so samo posledica 
neizpolnitve odločbe ustav-
nega sodišča iz leta 2006 in 
neizpolnitve zavez, ki jih je 
dala že ena izmed prejšnjih 
vlad. Mi bomo vztrajah pri 
svojih zahtevah ne glede na 
to, kdo bo po volitvah na ob-
lasti, menimo pa, da je nalo-
ga te vlade, ki je uvedk plač-
no reformo, da jo izpdje do 
konca in jo ustirezno popravi. 
Da je tega sposobna in volj-
na, če seveda hoče, je poka-
zala v zadnjih pogajanjih z 
zdravniki. Argument, da de-
narja ni, ne vzdrži." 

Minister Gregor Virant ne 
namerava prisluhniti sodni-
škim zahtevam. Se torej 
obeta prva sodniška stavka? 

"Tudi tega ne moremo iz-
ključiti, saj se naše zahteve 
zares podcenjuje. Naj še en-
krat poudarim, da nismo 
uperjeni proti vladajoči poli-
tiki, ampak samo zahtevamo 
izvršitev odločbe ustavnega 
sodišča po primerljivosti plač 
med predstavniki treh vej ob-
lasti. vladi smo dali čas do 8. 
maja, da pripravi zakonski 
predlog, sicer se bomo mora-
li odločati, čeprav težko, tudi 
o skrajnem orožju - stavki. 
Mislim, da bi bila stavka 
huda blamaža za vlado in 
parlament, bila bi izraz nera-
zumevanja oziroma nepri-
pravljenosti razumeti osnov-
ne temelje v?ake demokratič-
ne družbe. To nas pa resnič-
no skrbi." 

Resorni minister Lovro 
Šturm vam je v sredo ponu-
dil začasno rešitev in v okvi-
m nje dodatnih šest milijo-
nov evrov za sodniške pla-
če. Ste zadovoljni? 

"O sprejemljivosti ponud-
be se bomo odločali v petek 
(danes) na seji glavnega od-
bora Slovenskega sodniške-
ga društva. Za nas je še ved-
no na prvem mestu trajna re-
šitev, torej sprememba zako-
na. Ugovora, da se zakona do 
volitev ne da sprejeti, ne 
sprejemamo, saj vemo, da se 
da zakone sprejemati tudi 
čez noč, samo če obstaja vo-
lja in pripravljenost V petek 
(danes) bo znana odločitev." 
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"Mene v tem trenutku najbolj zanima, ali bomo po 15. juliju 2 0 0 7 vozUi odpadke v Tržič in po kakšni ceni. 
Tega odgovora od Konzorcija CERO še nimam." 

OdDadki in voda bodo draž i 
IVAN HOČEVAR, DIREKTOR JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA KRANJ 

"Pokrajine bi 
vplivale na delo 
Komunale le v 
primeru, če bi 

prišlo do 
prenosa 

pristojnosti 
upravljanja 

določenih 
javnih zadev 

iz lokalne 
skupnosti na 

pokrajine. 
S tem bi 

racionalizirali 
stroške, 

koncentrirali 
znanje in 

izkušnje." 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Odlagališče v tenetišah je 
bilo zaprto približno štiri 
mesece, s tem je nastalo za 
milijon eviov dodatnih stro-
škov. Že veste, kje boste vze-
li ta denar? 

"S finančnimi posledica-
mi, ki so nastale z odlagališ-
čem Tenetiše, smo seznanili 
lastnice, za katere v podjetju 
opravljamo storitev ravnanja 
z odpadki; se pravi Mestno 
občino Kranj, občine Šen-
čur, Preddvor, Cerklje, Na-
klo in Jezersko. Predlagali 
smo jim, da bi milijon evrov 
dodatnih stroškov pokrili iz 
občinskih proračimov, a se 
župani niso strinjali. Odloči-
li so se za drugo možnost in 
sicer, da to pokrijemo s 
predlagano višjo ceno ravna-
nja z odpadki v prihodnjih 
dveh letih. Trenutna cena 
odlaganj? odpadkov v Tene-
tišah je 26 evrov na tono, kar 
je med najnižjimi v Sloveni-
ji, v povprečju so cene med 
50 in 60 evri. 

Župani so predlog poviša-
nja cen uvrstili na občinske 
svete, potrdili so ga že v Šen-
čurju in v Naklem. Predlog 
bodo obravnavali še občinski 
sveti v Kranju, Cerkljah, 
Preddvoru in na Jezerskem. 
Gre za 52,33 odstotno povi-
janje cen deponiranja od-
padkov ter za 9,08-odstotno 
povišanje cen odvoza odpad-
kov." 

Kako komentirate predlog 
poenotenja cen komunalnih 
storitev za vse občine' 

"S strani Vlade takega 
predloga nismo dobili. Tudi 
v predlogu Uredbe o obliko-
vanju cen komunalnih stori-
tev in v Pravilniku o obliko-
vanju cen komunalnih stori-
tev nisem zasledil, da bi že-
leli poenotiti cene v vseh jav-
nih podjetjih. To je praktič-
no nemogoče, ker v različ-
nih komunalah nastajajo 
različni stroški pri posamez-
nih gospodarskih javnih 
službah. Nemogoče je, da bi 
se poenotila cena vode na 
kubični meter za vso Slove-
nijo, ker so stroški zajema in 
distribucije od komunale do 
komimale različni. 

Če bi prišlo do poenotenja 
cen, bi to pomenilo veliko 
solidarnost na nivoju Slove-
nije. Že pri nas pri vodo 
oskrbi prihaja do razUčnih 

stroškov na nivoju občin; 
Medvode imajo najvišji stro-
šek, najnižje izdatke pri po-
rabi vode pa imajo gospo-
dinjstva v Kranju. Kranj ima 
na manjšem prostoru več-
stanovanjske objekte in je 
zato tudi strošek na občana 
manjši, v Medvodah je več 
razpršene gradnje, tam so 
tudi stroški vzdrževanja in 
obnov bistveno večji. V Med-
vodah velike stroške povzro-
ča tudi črpanje vode. Res pa 
v Komunali Kranj poskuša-
mo to solidarnost uveljavlja-
ti na nivoju ene lokalne 
skupnosti, kajti če bi delili 
Mestno občino Kiaaj, bi 
imeli že ria območju te obči-
ne različne cene. Je pa v 
predlogu Pravilnika o obli-
kovanju cen kbihunalnih' 
storitev definirana najnižja 
in najvišja dovoljena cena." 

Kateri predlogi povišanja 
cen so na Vladi.' 

"Na ministrstvu za okolje 
in prostor so predlogi za po-
trditev sklepov o višini tarif-
nih postavk (uvedba novega 
načina obračuna storitev 
ravnanja z odpadki) za obči-
ne Naklo, Preddvor, Cerklje, 
Šenčur in Jezersko, za povi-
šanje cen oskrbe s pitao 
vodo pa za občini Preddvor 
(za 36,2 odstotka) in Cerklje 
(za 31,4 odstotka), za slednjo 
je bila predlagana tudi inve-
sticijska cena. 

Za izvedbo potrebnih in-
vesticij v naslednjih letih na 
področju oskrbe s pitno 
vodo in na področju odvaja-
nja in čiščenja odpadnih 
voda je potreben dodatni de-
nar, zato je bila tudi za Kranj 
predlagana uvedba investi-
cijske cene. Za izvedbo po-
trebnih investicij na podro-
čju oskrbe s pitno vodo je za ob-
dobje desetih let v Kranju nuj-
na uvedba investicijske cene 
0,60 evra na kubični meter 
vode ter 1,0651 evra na kubični 
meter vode za odvajanje in čiš-
čenje. S tem bo od skupno po-
trebnih io5.ooo.ooo evrov 
zbranih približno 40.000.000 
evrov, preostalo bo zagotovlje-
no iz drugih virov." 

Bi bilo komunalnemu pod-
jetju kaj lažje, če bi imeli po-
krajine? 

"Pokrajine bi vplivale na 
delo Komunale le v primeru, 
če bi prišlo do prenosa pri-
stojnosti upravljanja določe-

nih javnih zadev, kot so oskr-
ba s pitno vodo, ravnanje z 
odpadki, odvajanje in čiščenje 
v o ^ iz lokalne skupnosti na 
pokrajine. S tem bi racionali-
zirali stroške, koncentrirali 
znanje in izkušnje." 

Iz katerega fonda boste je-
mali denar za večje naložbe, 
ledmo v dotrajano osrednjo 
čistilno napravo v Kranju ali 
v dotrajani krvavšld vodo-
vod, iz katerega se oskrbuje 
šest občin? 

"Čistilna naprava je stara 
triindvajset let m zaenkrat še 
dosegamo kakovost čiščenja 
z obstoječo tehnologijo, 
adaptacijami, posodobitva-
mi. A treba je iti v korak s ča-
som, tehnologija se spremi-
nja. Na podlagi analiz bi bila 
najboljša možnost rekon-
strukcija, po projektantskih 
ocenah bi stala od 20 do 25 
milijonov evrov. Čistilna na-
prava, krvavšld vodovod in 
še druge naprave so zajete v 
projektu Gorki, Id ga Komu-
nala Kranj pelje skupaj z Re-
gijsko razvojno agencijo za 
dograditev in obnovo vodo-
vodnih sistemov ter siste-
mov odvajanja in čiščenja 
komunalnih odpadnih voda 
na povodju Zgornje Save. 
Idejni projekti so narejeni, 
kandidirali bomo za evrop-
ski denar po rumeni knjigi. 
Vložena bo kohezijska vlo-
ga, po zaključeni obravnavi 
naj bi se izvedli javni razpisi. 
V letu 2009 bi se morale za-
četi prve gradnje." 

S kakšnimi številkami ste v 
podjetju zaključili lansko 
poslovno leto? 

"Z ničelnim poslovnim iz-
idom. Kljub temu da smo 
imeli 500 tisoč evrov dodat-
nih stroškov zaradi odlaga-
nja odpadkov na druga odla-
gališča, smo ta minus pokri-
li z odprodajo nekdanje stav-
be Vodovoda ter z odpisom 
stroškov amortizacije sred-
stev v upravljanju v breme 
dolgoročnih obveznosti do 
občin. Ta odločitev ima si-
cer vrsto negativnih posle-
dic - po zagotovilih lastni-
kov Komunale Kranj naj bi 
bilo to začasno - saj s tem 
slabimo družbo, možnosti 
nadaljnjega razvoja, poso-
dobitve ... Z vsemi ukrepi 
pa smo poslovno leto kon-
čah s pozitimo nulo." 

Znana je lokacija bodočega 
centra za ravnanje z odpad-
la, to je na Polici -E*otenn, 
okoliški prebivalci pa še da-
nes ne vedo, kakšna bo teh-
nologija. A ni to nenavad-
no? 

"Ne, ni. V neposredni bli-
žini je družba Surovina ku-
pila 10 tisoč kvadratnih me-
trov, v njihovem projdctu je 
tudi predelava ločeno zbra-
ne frakcije, ki se zbira na 
ekoloških otokih in v zbir-
nih centrih. Če se bo Kon-
zorcij CERO odločil, da bo 
ločeno zbrane frakcije vsa-
ka komunala še naprej ure-
jala zase, potem bodo obči-
ne Jesenice, Radovljica, 

Bled, Kranjska Gora in Ži-
rovnica še naprej vozile te 
fiakcije na jeseniški Dinos. 
V tem primeru bi bilo v re-
gijskem centru na Polici 
nesmotrno postaviti linijo 
za ločevanje ločeno zbranih 
frakcij. Če pa se bo Konzor-
cij CERO odločil, da bodo 
vsi vozili na PoUco, tudi iz 
ekoloških otokov in iz zbir-
nih centrov, potem je grad-
nja regijskega centra v zdaj 
načrtovanem obsegu smi-
selna. 

Mene v tem trenutku naj-
bolj zanima, aU bomo po 15. 
juliju 2007 voziU odpadke v 
Tržič in po kakšni ceni. 
Tega odgovora od Konzorci-
ja CERO še nimamo." 

Kdaj lahko pričakujemo od-
čitavanje odvoza odpadkov? 

"Pilotni projekt imamo, 
predvidevamo, da bo zaklju-
čen do konca letošnjega leta. 
Sedanja praksa je, da enkrat 
na teden poberemo odpadke 
iz posod gospodinjstev, ne 
glede na to, ali je posoda pol-
na ali ne. Občani, ki vestoo 
ločujejo odpadke na izvoru, 
posode ne napohiijo tako hi-
tro. Da bi stimulirali še več 
ločevanja odpadkov, bo vsa-
ka posoda imela čip, na stre-
salrukih smetarskih vozil pa 
bo 6talec odčital, kateri dan 
in katero uro je bila posoda 
izpraznjena. Manjlaat bo 
polna, ceneje bo. Pričakuje-
mo, da bo sistem prešel v 
uporabo v prvi polovici leta 
2009." 
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Krajani Davče so se po septembrski ujmi znašli v neprijetni situadji. Država obljublja, da bodo uničeno davško 
cesto obnovili do leta 2012, kar bi po njihovem mnenju utegnilo ogroziti razvoj vasi. Otroke v šolo sedaj 
prevažajo po nevarni in uradno zaprti cesti. Kdaj bo torej v Davčo spet vozil avtobus? 

• V cena cesia zavira razvo 
ANAHARIMAN 

"Vzpostaviti 
nameravajo 

začasno 
prevoznost 

ceste, 
a bo treba 
premisliti, 

kakšni posegi 
so smiselni, da 

ne bodo letos 
nekaj gradili, 

prihodnje leto 
pa rušili." 

s posledicami uničujočih 
poplav se bodo v Davči očit-
no še nekaj časa soočali, saj 
naj bi se obnova močno po-
škodovane in na nekaterih 
odsekih tudi odnesene regio-
nalne ceste zaključila šele do 
leta 2012. Ta rok se kraja-
nom zdi nesprejemljiv, boji-
jo se namreč, da bi uničena 
cesta močno ogrozila razvoj 
podjetništva in turizma v 
kraju. 

Po ujmi so sicer v največjo 
slovensko vas po površini 
zgradili nadomestno cesto 
od Dolinarja do Zgage, ki je 
zelo strma in ozka, zato je 
ob nizkih temperaturah in 
sneženju prihajalo do zdr-
sov avtomobilov v odbojne 
ograje. Prevoz učencev v 
šolo v Železnike tako ne po-
teka po nadomestni cesti, 
pač pa kar po luknjasti in 
poškodovani regionalni ce-
sti, ki je sicer prevozna, a 
uradno zaprta za ves pro-
met Krajaui so zaradi opisa-
nih težav pred tremi tedni 
pisah tudi v kabinet pred-
sednika vlade ter na ministr-
stvi za promet in šolstvo. 

Peter Prezelj, predsednik odbora za gradnjo davžke ceste in lastnik turistične kmetije 
Pr' Šoštar ju / foto: C««d kavi« 

Da bi gradnja ceste stekla 
hitreje, so Bavčarji pred krat-
kim ustanoviU odbor za 
gradnjo darške ceste, ki ga 
vodi Peter Prezelj: "Po ujmi 
se je stanje v kraju precej po-
slabšalo. V Davčo avtobus 
uradno ne more, razen če bi 

prišel po zaprti stari cesti. Po 
njej v šolo v Železnike preva-
žamo tudi otroke, kar je pro-
blematično. Cesto naj bi si-
cer gradili pet let, izkušnje iz 
preteklosti pa kažejo, da bo 
gradnja trajala prej sedem 
kot pet let." Prepričan je, da 

bi cesto lahko obnovili hitre-
je: "Tudi gradnja 2,7 kilome-
tra dolge nadomestne ceste, 
ki je stala 822 tisoč errov, je 
bila zahtevna, a so jo vseeno 
zgradili v okoli 45 dneh." Od-
bor se tako zavzema za čim-
prejšnjo obnovo ceste, poleg 

tega pa opozarja, da bi bilo 
najbolj gospodarno, da bi ce-
sto takoj zgradili v celoti in 
ne v več faMh. 

A kaj če prizadevanja kra-
janov ne bodo padla na plod-
na tla in se bo uresničil napo-
vedan scenarij, da bodo cesto 
obnavljali do leta 2012? "To 
bi bilo zelo slabo, saj je ob 
takšni cesti težko pričakovati 
razvoj vasi. Razmišljajo si-
cer, da bi že letos vzpostavili 
vsaj začasno prevoznost ce-
ste, š čimer bo tudi prevoz 
otrok v šolo varnejši, a bo tre-
ba premisliti, kakšni posegi 
so smiselni, da ne bodo letos 
nekaj gradili, prihodnje leto 
pa nato rušili. A četudi bo ce-
sta kmalu začasno prevozna, 
bomo naslednjih pet let vsi 
imeli 'razsute' avtomobile, 
ves čas bodo zastoji, blato ... 
Kakovost življenja nam bo 
torej bistveno padla," je pre-
pričan Prezelj, ki je med naj-
bolj prizadetimi Davčarji po 
lanski ujmi. 

Prezelj je namreč lastnik 
turistične kmetije Pr' Šoštar-
ju z desetimi dvoposteljnimi 
sobami, ki je vrata odprla 
pred slabima dvema letoma. 
Trenutno stanje davške ceste 

Odprta koda za vse 91 R A Č U N A L N I K I N j A Z 

ROBERT GUŠHN 

Pri uporahi naprav, apara-
tov in drugih pripomočkov, ki 
nas obdajajo v vsakdanjem 
življenju se pogosto, vsaj v za-
četni fazi uporabe, poslužuje-
mo navodil za uporabo. Ta 
nam olajšajo naše spoznava-
nje z izdelki, predvsem pa 
nam omogočajo njihovo pra-
vilno uporabo. Le na tak na-
čin imamo lahko od njih tisto, 
kar pričakujemo in čemur je 
namenjen. Navodila pridejo 
še zlasti prav takrat, ko ne 
najdemo več izhoda iz nasta-
le situacije in ne znamo več 
naprej. Ko odpovedo tudi na-
vodila, potem je na vrsti klic v 
trgovino, kjer smo izdelek ku-
pili. Vel^i ponudniki imajo na 
voljo centre za pomoč uporab-
nikom, kjer sedijo ljudje z 
ustreznimi znanji, da nam 
lahko pomagajo iz zagate. 
Tovrstna pomoč je še zlasti v 
praksi pri računalniški opre-
mi in storitvah, zlasti na po-

droi^u program<;kR oprtme. in 
aplikacij. 

Ko pri lastniški oziroma li-
cenčni programski opremi za 
njeno uporabo plačamo licenč-
nino, s tem kupimo pol^ pro-
grama tudi njen razvoj, od-
pravljanje napak in vzdrževa-
nje, na voljo pa nam je tudi do-
stop do pomoči in centra za po-
moč uporabnikom. V primeru 
uporabe prosfo dostopne pro-
gramske opreme, poznane tudi 
pod imenom odprta koda, pa 
nam to slednje odpade. Načelo-
ma je tovrstna opreme brez-
piaftia in od tod sledi tudi nje-
na omejena podpora. 

Odprto kodni programi ali 
angleško "Open Source Soji-
ware - OSS" so programi, za 
katere ne večajo tako str<^ li-
cenčne omejitve glede načina 
uporabe, kopiranja, spremi-
njanja kode in distribucije, ki 
veljajo za večino lastniške pro-
gramske opreme. Programska 

koda odprtolcodnega pmgram-
ja je prosto dostopna vsako-
mur, da jo lahko urga, spremi-
rja, popravlja, izboljšuje in do-
grajuje. Veliko jih je brvzplač-
w) na voljo na spletu, name-
njenih za uporabo povprečnim 
uporabnikom. Ponujajo odlič-
no alternativo licenčni pro-
gramski opremi. 

Večino ljudi že uporablja od-
prtokodne programe, čeprav se 
marsikdaj tega niti ne zaveda. 
Večina brezplačnih progra-
mov, kijih najdemo na spletu, 

je namreč odprtokodnih. Pov-
prečen uporabniki se najprej 
srečajo s programi, kot je br-
anik Firefox ali pa Thunder-
bird, program za delo z elek-
tronsko pošto. Vedno več ljudi 
uporablja tudi OpenOffice.org, 
ki je odlična brezplačna alter-
nativa paketu MS Office. Na-
prednejši uporabniki uporab-
ljajo programe kot so Word-
press za bU^, razne sisteme za 

upravljanje spletnih vsebin 
(CMS) kot so TYpoj ali joom-
la, ter spletni str^nik Apache, 
PHP ... V gospodarstvu in v 

javni upravi se vedno bolj pogo-
sto odločajo za Linux in Ope-
nOffice.org na namizjih, ter 
Linux za datotečne, ftp in 
spletne strežnike. Hkrati pa je v 
porastu uporaba odprtokodnih 
po^vnih aplikacij zaradi niž-
jih skupnih str<^ov lastništva. 

Odprto kodo ustvarjajo upo-
rabniki sami. Posamezniki in 
podjetja sodelujejo v diupno-
stih, pomagajo pri iskanju 
hroščev, prevajanju, pisanju 
dokumentacije, pomoči upo-
rabnikom na forumih, progra-
miranju. Ustvaijalci scMujgo 
med seboj pri razvoju in si iz-
menjujejo izkušnje. Odprto-
kodni programi so rezultat so-
ddovanja tudi po nekaj slo ali 
nekaj tisoč uporabnikov. 

V Sloveniji je bil lani usta-
novljen Center odprte kode 

Slovenije - COKS, ki ponuja 
podporo in tehnično pomoč 
uporabnikom odprte ko^. Gre 
za razvojno naravnan center, 
ki skrbi tudi za razvoj nove od-
prtokodne programske opre-
me, njeno promocijo in uvaja-
nje. Pomemben segment je 
tudi izobraževanje in sezna-
njanje uporabnikov z odprto 
kodo. COKS najdeU ra splet-
ni strani http://www.coks.si. 
Na ta način uporabniki odpr-
te kode dobijo tisto, kar je bilo 
sicer rui voljo le uporabnikom, 
za velik denar, licenčne pro-
gramske opreme. COKS delu-
je brezplačno in služi uporab-
nikom. Njegove storitve so na 
voljo vsem. Poleg tega pa pri 
njih najdete tudi celo vrsto od-
prtokodne programske opreme 
za zelo raznolike namene ter 
potrebe. Zakaj vaše delo z ra-
čunalnikom nebi bilo bolj po-
ceni. pa še vedno enako kako-
vostno? 

http://www.coks.si
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Po nevarni cesti prevažajo tudi šolsko mladino. / fou: coud Kiv<ie Cesto skozi sotesko, ki jo je odnesla voda, so na novo nasuli. 

dodobra onemogoča turistič-
ni razvoj. "Smo cela na nižji 
stopnji razvoja kot ob odprt-
ju turistične kmetije. Danes 
turisti pričakujejo, da se 
bodo na cilj pripeljali udo-
bno. Že pred poplavami so 
nekateri gostje tarnali zaradi 
stanja davške ceste, zdaj pa 
se z vsakim individualno 
ukvarjam in ga skušam 
usmeriti po najbolj primer-
nem dostopu do nas," pravi 
Prezelj in nadaljuje: "Avto-
busi bi v kraj lahko prišli le 
neuradno po zaprli cesti, a 
jih raje odpovem. Če bi se 
komu kaj zgodilo, bi bil na 
koncu jaz kriv. Nakopal bi si 
sitnosti, pa še agencija bi me 
lahko tožila, da sem jih zava-
jal." Če se bo obnova ceste 
vlekla dolgih pet let, bo to za 

turistično kmetijo Pr' Šoštar-
ju hud udarec. "Životarili 
bomo," ugotavlja Prezelj. 

S slabimi cestami se dan 
za dnem sooča Drago Čerin, 
ki Že 14 let vozi učence nižjih 
razredov v podružnično šolo 
v Davčo. S kombijem v šolo 
vsak dan pripelje tri skupine 
učencev in pri tem naredi 49 
kilometrov, v enem dnevu 
torej skupaj 98 kilometrov. 
Vožnja po cestah, ki so bile v 
najslabšem stanju prva dva 
meseca po poplavah, ga je v 
zadiijili šeslili mesecili že 
večkrat udarila po žepu. 
"Kombi je skoraj vsak mesec 
na servisu. Problem so konč-
niki in i^obi, večji sta obra-
ba zavor in poraba goriva. A 
to je poleg kmetije moj edini 
vir zaslužka. K sreči so čez 

zimo nasuli vsaj stranske ce-
ste, tako da so nekatere celo 
v boljšem stanju kot pred po-
plavami," je dejal Čerin. 

, Luknjasta davška cesta ne-
gativno vpliva tudi-na poslo-
vanje trgovine v centru vasi. 
Lastnik Miran Jemec opaža, 
da se je promet zmanjšal za 
približno 20 odstotkov: 
"Krajani so začeli bolj racio-
nalno rasanišljati in raje na-
kupujejo v dolini, kot pa da 
bi se po luknjah vozili do 
naše trgovine, kamor so 
pred poplavami prileteli po 
vsako malenkost, zdaj pa so 
taki le še redki. K sreči je tr-
govina za nas obstranska 
dejavnost, glavni vir dohod-
ka je kmetija." Številne 
manjše vaške trgovine so ob 
velikih trgovskih centrih, ki 

rastejo kot gobe po dežju, 
dandanes primorane zapre-
ti svoja vrata, kaj pa bo v pri-
hodnje s trgovino v Davči, ki 
je na dan uradno odprta do-
bre tri ure, zaenkrat še ni 
znano. Zagotovo bo obrato-
vala najmanj do konca šol-
skega leta, saj oskrbujejo 
tudi podružnično šolo v 
Davči, nato pa se bodo odlo-
čili o njeni usodi. "Včasih v 
enem dnevu nimamo niti 
enega kupca. Po drugi stra-
ni pa je pogosto dober obisk 
ob nedeljali, ko po maši tr-
govino odpremo za eno 
uro," je povedal Jemec. 

Davška cesta je nedvomno 
izjemnega pomena tudi za 
smučarski center Cerkno, 
saj sta se v preteklih sezonah 
na Črni vrh skozi Davčo vo-

zili dve tretjini smučarjev. 
"V letošnji sezoni smo s te 
strani našteli veliko manj 
tako indi'/idualnih smučar-
jev kot tudi avtobusov. Ško-
do lahko merimo v več sto ti-
soč evrih," je povedal direk-
tor Miran Ciglič in dodal, da 
se s skrajnim rokom, ko naj 
bi bila cesta vendarle zgraje-
na • to je letom 2012, ne 
more sprijazniti. Ob nastali 
škodi v letošnji sezoni je to 
povsem razumljivo, toda kaj 
če kljub prizadevanjem ob-
nova ceste ne bo stekla nič 
hitreje.' "Nimamo kaj skriva-
ti: to bi bilo zelo slabo. Kot da 
bi se ena od žil, ki vodijo v 
srce, zamašila. Temu sledi 
infarkt, ki ga lahko preživi-
mo ali pa ne," je ponazoril 
CigUč. 

Razvoj 
turistične 
kmetije 
Pr' Šoštarju je 
zelo otežen. 
"Danes turisti 
pričakujejo, 
da se bodo na 
cilj pripeljali 
udobno," pravi 
Peter Prezelj. 
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M I H A NAGLIČ 

V predgovoru v Ta prvi dejl 
tiga noviga testamenta iz leta 
1J57 nam Trubar odpre tudi 
zanimiv po^ed v svojo preva-
jalsko in uredniško delavnico, 
razkrije nam svoj način knjiž-
nega dela. "Moje prevajanje pa 
gre le počasi od rok zaradi 
moje odgovorne pridigarskc 
službe, ki mi je prva dolžnost, 
in ker moram pri prevajanju 
vedno imeti pred sekoj dva la-
tinska, dva nemška, en laški 
novi testament in še hrvatsko 
mašno knjigo, ki je bila pred 
kratkim natisnjena v Benetkah 
z latinskimi črkami; a preden 
pogledam vsak besedo v vsa-
kem prevodu posebej, še Eraz-
move Annotationes in druge 
komentarje, ter preudarim, ka-
teremu prevodu naj bi sledil, 
preide mnogo časa. In ker se li-
sti mnogo teže prevevajo kakor 
evangeliji, bi potreboval zato 
daljšo dobo. Bati pa se je tudi, 
da utegnem umreti ali da se 

primeri kaka druga zapreka 
preden bi končal, tako da b 
bilo delo, kar sem ga doslej iz 
vršil, zaman in bi propadlo 
Zato sem sedajte dal natisniti 
ta prvi del novega testamenta 
Na ta način bom prevajal in ti-
skal kos za kosom tudi stari te-
stament, Icje božja volja in če 
vam bo moj prevod všeč." 

Trubar svetih spisov ni le 
prevajal, vedno je tudi kaj svo-
jega in poučnega dodajal. "Po-
stavil pa sem v te male bukvice 
tako dolg slovenski predgovor, 
čeprav ni to navada in učenja-
ki to grajajo, ker pripovedujem 
v njem, ne samo, kaj pomeni 
beseda evangelij ali novi testa-
ment, koliko je evangelijev in 
evangelistov, koliko so stari in 
kakšne koristi so, ampak tudi, 
kako je prvi Človek ustvarjen po 
božji podobi, kaj je božja podo-
ba, kako je bila skažena, kako 

je bila Človeška narava pokvar-
jena in knknjoje. hnfji Sin spet 

u m j o m / (BnAb(i/(lOyt/COy[9 

l ^ o / l t n u p r o u u ^ p o f n a 
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"Vsem Slovencom gnado, myr, mylhost inu pravu spoznane 
božye skuzi Jezusa Kristusa prossim" (Trubar v Katekizmu, 
1550) 

obnovil, skratka: v tem sloven-
skem predgovoru učim svoje 
ljube rojake prav skrbno, naj-
preprosteje, z jasnimi, razum-
ljivimi besedami in izčrpni-
mi izvajanji, zakaj seje večni 
Sin božji, jezus Kristus, naš 
Gospod in edini Odrešenik, 
učlovečil, zakaj je trpel in 
umrl. kako postanemo deležni 

vseh njegodh dobrot in zaslug 
edino s pravo vero vanj, učim 
druge krščanske nauke, ki so 
zgoraj omenjeni, itd. Po^vja 
sem razdelil v paragrafe in pri 
vsakem navedel vsebino in kra-
tek povzetek, da bi jih tem bo-
lje ohranili v spominu. Dodal 
sem koledar in register, ki ruij 
pokaie. kako in kje naj iščejo 

in ruijdejo v tg knjižici vse ne-
deljske in prazniške evangelije; 
priključil sem še sumarije in 
kratke opombe o teh evangeli-

jih." 
In ne nazadnje: "In tole pri-

povedujem v nemškem jeziku 
(ki ga ne znam posebno do-
bro) na začetku slovenske knji-
ge prvič zato, da bi oblasti in 
nadzorniki tiskam, ki ne razu-
mejo našega slovenskega jezi-
ka, dobili s tem jasno in resnič-
no poročilo, da nismo niti sedaj 
niti prej (a tudi v bodoče ne 
bomo) dali ali hoteli tiskati 
lahkomiselnih, nekoristnih 
stvari ali kaj sanjarskega, pun-
tarskega, schivenckfeldskega, 
prekrščevalskega, upornega ali 
sramotilnega, marveč le to, kar 
služi in koristi božjemu spo-
znanju in časli, šiijeniu prave 
krščanske cerkve in tu»jvi^i to-
lažbi mučenega, žalostnega, 
ubogega slovenskega in hrvat-
skega ljudstva..." 



USODE Razgledi 

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

A ti veš, da je zemlja okrog 
J w 

a: ? 

Porinil me je 
na tla in me 
začel kepati. 

Potem je 
počepnil name 

in mi začel 
tlačiti kepo 

naravnost v 
usta. Najprej 

mi je bilo 
smešno, potem 

pa, ko nisem 
več mogla 

dihati, sem se 
ga začela 

otepati. 

MILENA MIKIAVČIČ 

Andreja se sprva nikomur 
ni upala povedati o tem, kako 
se Aleš obnaša do nje. Bila je 
prepričana, da ji nihče ne bi 
verjel Še več. Ko je prijatelji-
cam, ki so poznale oba, na-
mignila, da postaja Aleš "ču-
den", so bile zgrožene in so 
jo prepričevale, da je ljubo-
sumna, da mora "iti med lju-
di", da ji nenehno ukvarjanje 
z otrokom, "škodi". 

"Počasi sem začela verjeti, 
da imajo prav in tudi sebe 
sem prepričala, da se mi je 
vse slabo o Alešu le sanjalo," 
nadaljuje s svojo :^odbo An-
dreja. 

Kako je takrat sploh živela, 
ji danes ni več jasno. Doma 
so ji grozili, da jo bodo prija-
vili na Socialni, če jih ne bo 
ubogala, v šoli so ji nekateri 
učitelji svetovali, naj da otro-
ka v posvojitev, ker ne gre, da 
bi ji pamž uničil življenje, 
sama pa je bila razdvojena 
med dolžnostjo in željo po 
zabavi, uživanju in ljubezni. 
Nič od tega ni mogla uneti, 
ker je pač sedela na dveh sto-
lih hkrati in karkoli je naredi-

la, je bilo za nekaj narobe. 
"Bila sem odvisna od staršev, 
svojega denarja nisem imela, 
razen otroškega dodatka, kar 
pa ni bilo omembe vredno," 
niza svoje izkušnje Andreja 
upajoč, da bodo njeno zgod-
bo prebirali predvsem mladi, 
ki se iz generacije v gene-
racijo bolj zgodaj začenjajo 
igrati z ognjem. 

"Nekoč sem že mislila pu-
stiti šolo, pojma nimate, kako 
napomo je bilo sedeti za knji-
gami in se hkrati posvečati 
otroku, ker je bil bolan, siten, 
pdulan. Nisem imela denarja 
za obleke, za pivo, za cigarete. 
Vsem sem bila odveč, doma-
čih je bilo sram, da me imajo 
za hčer, drugi niso vedeli, la j 
bi z menoj. Iskala sem služ-
bo, toda več kot kakšna nata-
karica za majhne denarje ne 
bi mogla biti Ali pa če bi šla 
na cesto in se začela prodaja-
ti. Nekoč sem se že javila na 
neki oglas moškega, ki je 
imel lastno stanovanje v Ljub-
ljani, želel pa je spoznati mla-
do mamico z otrokom. A ko 
sva se srečala, se mi je obrnil 
želodec, bil je starejši, že 
malo zapit, zmuzljiv kot 

kakšna krota. Brcala sem na 
vse strani, da bi izplavala, 
medtem je sin rasel, jaz sem 
zaključila letnik in zdelo se 
mi je, da vse skupaj niti ni 
bilo tako slabo, kot je sprva 
kazalo. Med počitnicami sem 
imela blazno srečo, dobila 
sem delo pri neki ženski, Id je 
varovala osem otrok. Tako 
sem imela pri sebi svojega, pa 
še zaslužila sem nekaj. Zddo 
se mi je, da se svet vseeno ne 
bo poi-1, da sem vseeno roje-
na pod srečno zvezo. Takrat 
pa je mojim domačim prišlo 
na ušesa, da se je Aleš zapo-
slil in začeli so me naganjati, 
naj ga tožim za preživnino. 
Sprva sem se upirala, potem 
pa mi je mama zagrozila, da 
mi bodo tudi oni zaprli pipi-
co, če jih ne ubogam, pa sem 
ga, vsa v solzah, poklicala in 
mu povedala, kaj ga čaka. Ne-
kaj časa je bil tiho, potem pa 
me je poslal v k****, in mi 
zagrozil, da mi bo žal, če bom 
kaj takega res storila. Kar 
zmrazilo me je. Nagonsko 
sem verjela, da bo svoje grož-
nje tudi izpolnil. Po drugi 
strani pa sem razmišljala o 
tem, kako je to možno, da se 

je v enem letu tako spreme-
nil, da je postal nasilen, ču-
den ... Ugotovila sem, da sem 
bila zaradi zaljubljenosti sle-
pa in gluha... Žal so starši ne-
nehno sitnarili in ko sem 
končno, zaradi njihovega pri-
tiska, res stopila na sodalno 
zaradi preživnine, mi je bilo 
hitro žd. Vsak dan sem po-
tem čakala, kaj se bo zgodilo, 
kdaj bo zazvonil telefon ali pa 
kdaj me bo pričakal na vratih 
ter mi kaj naredil. Če sem le 
mogla, sem se v službo pelja-
la z očetom, in tudi takrat, ko 
sem se vračala domov, sem 
pazila, da nikoli nisem šla 
sama..." 

Malo pred začetkom nove-
ga šolskega leta je Andreji za-
zvonil telefon in Aleš jo je po-
vabil, naj pride v "njun" lo-
kal, da se bosta v mim pogo-
vorila. Vesek je bila, da je pri-
šel k pameti, naročila je 
mami, naj kdaj pogleda ta 
malega, ko je ravno spal, po-
tem pa odhitela, da ne bi za-
mudila. 

"Aleš je bil zelo dobre vo-
lje, še celo vprašal je za sina, 
kar se še ni zgodilo, jaz pa 
sem bila spet v devetih nebe-

siL Tak vpliv je imel name. 
Le takrat, ko sem pogledala 
skozi okno in sem videla, da 
se že mrači, me je za trenu-
tek obšla tesnoba, ampak mi 
je rekel, da me bo pospremil, 
zato sem kar sedela in uživa-
la, ker sem bila spet v njego-
vi družbi. Ko sva se vračala 
proti domu, me je, tik zraven 
spomenika NOB, zagrabil za 
roko in mi jo v trenutku zvil 
na hrbtu. Potem me je pori-
nil na tla, in začel brcati ter 
zmerjati z vsemi najhujšimi 
izrazL Ni kričal, le sikal je, a 
sem ga vseeno slišala, vsa šo-
kirana in nemočna. Ko je vi-
del, da sem hotela zakričati, 
mi je zagrozil, da me bo ubil, 
če bom to storila, pa tudi ne 
bi mogla, kajti v prsih sem 
čutila neznosne bolečine, saj 
mi je nalomil dve rebri, da 
sem komaj dihala, in samo 
čakala sem, kdaj bo konec, 
ker sem bila že povsem brez 
moči. Vso krvavečo in skoraj 
brez zavesti so me našli neki 
taborniki, ki so se vračali 
s pohoda. Poklicali so rešilni 
avto, prišla je policija, jaz 
pa sem, iz strahu in groze, 
molčala._" 
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JOŽE KOŠNJEK 

V program letošnjih Ko-
roških kulturnih dni, ki so 
se končali konec preteklega 
tedna, so uvrstili zanimivo 
temo: Duhovna kulturna 
dediščina avstrijske Koro-
ške in Slovenije kot osnova 
medlodtumemu dialogu. 
Morda se je zdela komu 
tema nenavadna, saj gre za 
slovensko kulturo, ki ima 
skupne korenine, vendar ni 
tako. V slovenski kulturni 
prostor se je pred devetde-
setimi leti zarezala meja, ki 
je v posameznih obdobjih 
grobo ločevala tudi sloven-
sko kulturo na avstrijskem 
Koroškem in v Sloveniji ter 
povzročala številne pred-
sodke. 

V razdeljeni in tudi z laž-
nimi strahovi prepojeni Ev-
ropi je bila kultura prva, ki je 
po drugi svetovni vojni sku-
šala premagovati meje in za-
čenjati dialog, najprej z go-
stovanji kulturnih skupin z 
obeh strani meje, nato pa z 
zahtevnejšim, načrtnim de-
lovanjem na drugih podro-

čjih, tudi pri varovanju in 
ohranjanju kulturne dedišči-
ne. Pri odkrivanju kulturnih 
korenin slovenstva in pri 
ohranjanju vseh oblik kul-
turne dediščine so začeli so-
delovati tudi znanstveniki in 
raziskovalci ter ustanove kot 
Znanstveni in raziskovalni 
center Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti, Na-
rodopisni inštitut Slovenske 
akademije znanosti in umet-
nostii, Inštitut za narodnost-
na vprašanja iz Slovenije in 
nekateri pokrajinski muzeji, 
s koroške strani pa Sloven-
ski narodopisni institut Ur-
ban Jamik Celovec in Slo-
venski znanstveni inštitut v 
Celovcu. V tem sodelovanju 
meje dejansko izginjajo. 
Kultura in njena dediščina 
postaja univerzalna lastnina 
vseh, ki se zanimajo zanjo. 
Dobitnik letošnje Steletove 
nagrade in eden od organi-
zatorjev koroških kulturnih 
dni dr. Peter Fister je za ta 
primer povedal zanimivo 
primerjavo: "Ta hiša je 

Dr. Avguštin Malle, 
predstojnik Slovenskega 
znanstvenega inštituta 
v C e l o v c u / Foto: Joie KoSrjek 

moja, vendar moja ni, ker jo 
vsi gledajo ..." Nekatere po-
membne prvine slovenske 
kulture imajo korenine na 
Koroškem, nekatere pa v 
Sloveniji, nekateri običaji 
imajo začetek na avstrijsid 
strani Karavank, drugi pa na 
južni strani. V časih, ko je 
bila Avstrija še posebej gro-
ba do Slovencev, Slovenija 
pa je priznavala zgolj sodali-

V kranjski Glasbeni šoli je bil v okviru Koroških kulturnih 
dnevov skupni nastop učencev Slovenske glasbene šole na 
Koroškem, ki uspešno deluje kljub pomanjkanju denarja, in 
Glasbene šole Kranj. 1 foio: Maikrzotman 

stični način umetniškega 
razmišljanja in izražanja, so 
številni kulturni ustvarjalci 
bežali iz Avstrije v Jugoslavi-
jo, drugi pa iz Slovenije v Av-
strijo. Oboji so živeli in delo-
vali za slovensko kulturo in 
sploh ni najbolj pomembno, 
kje so živeli. 

Govorci so na pogovoru o 
duhovni kulturni ^diščini 
sponmili še na eno plat dia-

loga v slovenski kulturi: na 
dialog med posameznimi 
dejavniki in organizacijami 
v kulturi, tako v Sloveniji 
kot na avstrijskem Koro-
škem. Koroški Slovenci 
imajo dve kulturni organi-
zaciji, ki pri ključnih pro-
jektih in prireditvah zgled-
no sodelujeta, v Sloveniji pa 
kiaJtumi tokovi še tečejo 
tudi drug mimo drugega. 
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Pomladni 
sveženj 

P O M L A D je čas za novosti in tudi letos 

smo za naše bralce pripravili novo 

brezplačno prilogo Gorenjskega glasa 
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Za naročnine pokliate © 4 2 0 1 4 2 4 1 

ali pi?ite na narocnine(g)g-gIas.si 
Gorenjski Glas 

PoiHtniška hiša na iroi ju ali v hribih brez priljubljenega 
TV programa? NikoK več! 

Najzanimivejši TV programi Igerkoli se nahajate. 
Po ce".i Sloveniji! 

- 39 najbolj gledanih tujih in domačih TV programov 

• do 200 FTA satelitskih programov 

• EPG-eIektTor«ki T / vodič; opis filmov in oddaj 
do 7 dni vnapnej 

• 40 bonus programov 

TOTALNO PRILAGODUIVO: 
Za va! počitniški raj izberite enega od treh 
predplačniSkih paketov 3/6/12 mesecev. 

Info center: 080-4567 
www.totaltv.tv 

...in še mnogo več... 

v: 
totalTV 

Totalna pokritost! 

M I C H A € L F L A T L € Y ' S 

LORP OF 
TH€ 

Najbolj obiskan plesni spektakel na svetu! 

• -t 

PodiUti, u^ioviu «ivo)o stopnico v pr«dpro<l4ji: 
KRANJ: turiltiina »gerKiji Kompai. Big Ban;, tur. agerrcijs Odittj; 

' y j f . SKOfJALOKA:luri5tMnajge!KijlK(impaih>Dt(Malniag<ncij)Alpctour; 
' 'T®': polOHini ijendja Alpetcur; MOOVUtCA: polovilna igencij« AlpMour; 

R j / ' . ' ' . 8tE0:ti]ristiCTa»9enciiiKi>mp«J£SENICE:Bi9Bjii9; 
l U - t " " , , t>OMtALE:TeitoutKKAMNIK:IKKimiiik 

imtrncuu pio<Uji: WKW.eVtNT1M,5l, WWA.VSTOI>Nia COM 

P I P ® ^ JNFO:031 349008(d«lovnikim»c.9.ln1».urol'" 

www.lidl.si 

Udarni vrtalnik na baterije 
• Dvostopenjsko gonilo za optimalno 

uravnavanje moči, leva in desna 
smer vrtenja 

• Število vrtljajev do 1800 vrt/min, 
samodejna mehanska zavora 
V primeru blokade 

• 16 stopeij vrtilnih 
momentov, 
24Vmo;or / 1 

kos 

DVD predvajalnik z HDMI priključkom 
• Podpira formate: WMA, DVD, CD, CD-R, CD-RW,MP3, 

JPEG, VCD, SVOD, MPEG4, DVD•̂ R, DVD+RW, 
DVD-R, OVD-RW, Nero Digital • Prioor: daljinski 
upravljalec z baterijami, Scart Kabel 

' Udelki so iobavliivi samo vomejenili kalidnah. V pnmeru. da botki kljub skrbnemu naCdovanju 2alog pri nepričakovano velikemu povpraševanju ;e prei dan razpiidanl. cenjene kupce prosimo za rizumevanje, 
Prodaia samo v količinah, obiî inih za ŝpcdmjstva. Slike so simbolične. Vse cene veljajo za lidelke brez dekorativnih elementov do razprodaje zalog. Vse cene so v EUR s pnpadaiočim ODV. 2a bsbtske napake ne odiovarjamo. LidI d.o.o. I<.d. 

http://www.totaltv.tv
http://www.lidl.si
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FOTOGRAFIJA Razgledi 

Najboljše 
fotografije so 
krajinske in 

žanrske, 
te je tudi 

najpogosteje 
pošiljal na 
razstave in 

zanje prejemal 
priznanja, 

najlepše pa so 
tudi 

predstavljale 
njegovo 

slikarsko 
usmeritev v 

fotografiji. 

Avtoportret z ženo Heleno 

Breze 

4 9. stran 

Najboljše fotografije so 
krajinske in žanrske, te je 
tudi najpogosteje pošiljal na 
razstave in zanje prejemal 
priznanja, najlepše pa so 
tudi predstavljale njegovo 
piktorialistično - slikarsko 
usmeritev v fotografiji, ki je 
bila tedaj najbolj modema. V 
izdelavi teh fotografij je lah-
ko najgloblje raziskoval in 
osebno doživljal naravo in 
življenje, lahko je eksperi-
mentiral in komponiral sub-
tilnost svedobe in teme, iskal 
njune konotacije in globlji 
pomen. Motive za krajinsko 
fotografijo je iskal v drevesih, 
gozdovih, gozdnih jasah, 
močvirjih, potokih, stezah, 
naravi v različnih letnih in 
dnevnih časih, najraje ob ju-
tranjem ali večernem mra-
ku, ko se vzdušje svedobe 
najlepše menjava, izogibal 
pa se je opoldanskega časa, 
ko sije sonce navpično. Naj-

lepši motiv pa so se mu zde-
le breze, obstaja namreč cela 
kolekcija fotografij pokrajin z 
brezami, ki so nastale med 
leti 1905 in 1907 v gumije-
vem postopku - to je bil naj-
bolj priljubljen postopek, ki 
mu je omogočal največ eks-
perimentiranja, zanje pa je v 
Oslu 1908 prejel tudi prizna-
nje. Zanimiva pa je tudi pri-
merjava Bertholdovih brez z 
brezami slikarja Riharda Ja-
kopiča. 

Berthold je rad fotografiral 
kmečke ljudi pri njihovem 
delu. To je bil v začetku dvaj-
setega stoletja splošno zelo 
priljubljen motiv, ko se je 
tudi v Sloveniji začelo prebu-
jati narodna zavest, in ko so 
ljudje začeli iskati vezi s pre-
teklostjo. Take motive najde-
mo tudi pri slikarju Mateju 
Stcmenu. Kmet pri delu, 
sklonjen, napet, upognjen v 
čisto specifičnih, za določeno 
kmečko opravilo značilnih 
gestah, je predstavljal tip člo-
veka, povezanega s prete-
klostjo, s časom, ko je bil člo-
vek že globlje povezan z nara-
vo, ko je bil v celoti odvisen 
od nje. Berthold je imel v 
okolici Škofje Loke na spre-
hodih po okoliških hribih in 
vaseh, po Sorškem polju, in 
ob različnem času (zjutraj, 
pozno popoldne), nešteto pri-
ložnosti za fotografiranje 
kmetov in njihovih opravil. 
Znani so motivi oranja, koš-
nje, žetve, počitka po delu, 
najbolj znana in najzanimi-
vejša pa je fotografija Sgalec, 
ki je n a s ^ leta 1906 na nji-
vah okoli Škofje Loke nekje 
med Pungartom in Gosteča-
mi, s hribom v ozadju. Foto-
grafija verjetno ni nastala po 
naključju med sprehodom, 
bolj verjetno je, da gre za na-
tančno razporeditev kompo-

zicije. Figura, pozidja in gib 
kmeta (ki naj bi bil v lesnid 
domačin kolar) so natančno 
organizirani, premišljeni in 
izdelani, celotna kompozidja 
je svetlobno in gibno uravno-
težena. Leto kasneje je na<!tal 
tudi Groharjev Sejalec 
(1907), ki se od Berthddove-
ga razlikuje pravzaprav samo 
po kozolcu, ki namesto hriba 
stoji nekoliko zabrisan v oza-
dju. Verjetno je Grohar slikal 
po Bertholdovi fotografski 
predlogi, kar naj bi bilo tedaj 
kar običajno. Nazadnje pa se 
je v našem času njun motiv 
znašel na kovancu za pet cen-
tov, ki ga je oblikoval Miljen-
koLicul. 

Pomemben del Bertholdo-
v i opusa predstavijajo tudi 
portreti. Ker se je verjetno za-
vedal, da je veliko uspešnejši 
v krajinski fotografiji, so mu 
potrtetne, predvsem družin-
ske portretne fotografije po-
menile sprostitev in zabavo. 
Rad je slikal ženo Heleno, 
hčerko Emo in samega sebe. 
Predvsem tiičetrtinski portret 
in profil žene sta ustvarila ču 
stven in nežen odnos. V teh 
fotografijah je izpovedal zna-
čaj žene in njeno počutje. Po-
gledi so usmerjeni vase, čus-
tveni, polni ljubezni in veselja 
do mladosti. Dragoceni so 
portreti njegovih znair.enitih 
sodobnikov - Tavčarja. Can-
karja, Župančiča, Groharja, 
Aškerca, po katerih smo na-
slednje generadje do današ-
njih dni lahko ohranile živo 
predstavo o življenjskih podo-
bah teh odličnih prednikov. 

Prva pregledna razstava 
Bertholdovih fotografij je 
bila že leta 1997 v Ljubljani. 
Letos pa so njegovi krajinski 
motivi na ogled že na dveh 
razstavah - v Bohinjski Bistri-
d in v Škofji Loki. 
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MARJETA SMOLNIKAR 

V preteklih sto letih se je 
pričakovana življenjska dobu 
v Evropi podvojila. Perspek-
tivno, saj je podatek dokaz 
ugodnih življenjskih razmer v 
tem delu sveta. Manj perspek-
tivno je, da Evropa doživlja 
izrazito staranje prebivalstva, 
da zaradi kroniine premajh-
ne rodnosti vitalna energija 
starega kontinenta čedalje 
bolj hira. S tega zornega kota 
je logična skrb in pozornost, 
ki jo posamezne vlade in Ev-
ropska zveza kot celota na-
menjajo mladim in prihod-
njim generacijam. Po drugi 
strani zbuja skrb dejstvo, da 
je sodobna evropska civiliza-
cija in politika svoje ostarele 
Člane izločila iz družbenega 
dogajanja ter jih odrinila na 

obrobje. Ne glede na njihove 
zasluge za zavidanju vredno 
življenjsko raven evropske 
družbe. 

Žal je tako, da je življenje 
na robu družbe za starejšo ge-
neracijo enako (če ne celo 
bolj) klavrno kot za mladino, 
le da starejši niso deležni toli-
ko pozornosti, kot so je delež-
ni mladi. Tako kot mladina, 
ki životari na družbenem 
robu, tudi starostniki posega-

jo po alkoholu in prepoveda-
nih drogah. Za nameček pa 
starostnike z "drogami" legal-
no zalagajo Se zdravniki; v 
imenu farmacije, ki je ena 
najdonosnejših gospodarskih 
panog, in na račun zdravja 
starostnikov, se razume. (Naj 
spomnim na podatek, da do-

ločeno število starostnikov v 
Sloveniji legalno oziroma na 
recept zaužije več kot deset 
različnih vrst "drog" dnevno.) 

Agencija EU za droge v 
svojem poročilu o zlorabi drog 
med starejšimi odraslimi opo-
zarja, da se bo število starej-
ših, ki imajo težave ali potre-
bujgo zdravljenje zaradi upo-
rabe drog, v prihodnjih dese-
tih letih več kot podvojilo. 
Med letoma 2002 in 2005, de-
nimo, seje delež evidentira-
nih uporabnikov drog, starih 
nad štirideset let, ki se zdravi-

jo zaradi težav z opiati, pove-
čalo za devet odstotkov, po ne-
katerih ameriških ocenah pa 
se bo ta številka do leta 2020 
reci in piši povečala za alar-
mantnih tristo odstotkov. Kar 

je več kot utemeljen vzrok, da 
bijgo vsi evropski zvonovi. 

Če legalni in ilegalni upora-
bi trdih drog med stargšo po-
pulacijo dodamo še tekoče za-
deve, se pravi, alkohol, je slika 
odrinjene generacije, ki živi 
oziroma životari na obrobju 
sodobne evropske civilizacije, 
popolnejša. Tako kar sedem-
indvajset odstotkov Evropejcev, 
starejših od petinpetdeset 
let, zase priznava, da alkohol 
uživa vsak dan. Pri tem raz-
položljivi dokazi kažgo, da je 
ta starostna skupina izpostav-
ljena sorazmerno visokemu 
tveganju za razvoj težav, po-
vezanih z uporabo alkohola. 

Proces staranja je pogosto 
povezan z vrsto socialnih, du-
ševnih in zdravstvenih težav. 

Veliko teh težav je ključnih 
d^avnikov tveganja za razvoj 
zlorabe različnih drog med 
stargšimi, po drugi strani pa 
khko uporaba drog te težave 
šepove^. 

Dolžnost dejavrie populacije 
in politike je, da na zlorabo 
trde in "tekoče", legalne in ne-
legalne droge med starostniki z 
družbenega roba opozarja in 

jo preprečuje. Moralna dolž-
nost mlajše generacije in politi-
ke pa je, da upokojeni starejši 
populaciji določi v svojem oko-
lju mesto, ki jim ^ede na pre-
tekle zasluge in v imenu člo-
večnosti pripada. Navsezadnje 
se bodo glede na pričakovano 
življenjsko dobo in naravne 
zakonitosti tudi sami postara-
li. In to prav kmalu. 
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Merijo za prihodnost 
Med štirimi nominiranci za naslov obrtnik leta 2008 je tudi Marko Lotrič, lastnik in vodja Lotrič 
laboratorija za meroslovje, d. o. o., Selca. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Selca - Včeraj so na Dnevih 
slovenske obrti 2008 na Ble-
du podelili najuglednejše 
obrtniško priznanje obrtnik 
leta 2008. Med 11 predlagani-
mi kandidati so v ožji izbor 
nominirali štiri obrtnike, 
med katerimi je z Gorenjske 
Marko Lotrič, lastnik in vodja 
Lotrič laboratorija za meros-
lovje, d. o. o., Selca. V torek 
smo ga povabili k pogovoru. 

Kako je prišlo do vaše kan-
didature za naslov obrtnik 
leta.) 

"V decembru me je predla-
gal upravni odbor Območne 
obrtno podjetniške zbornice 
Skofja Loka, naša naloga pa 
je potem bila priprava doku-
mentacije, ki jo je zahteval 
razpis. Ker sem človek, ki se 
prevzetih nalog vedno loti 
resno, se je tega nabralo kar 
za cel fascikel. Pripravili in 
natisnili smo Sedemnajstlet-
no poročilo 1991 -2008 , ki 
predstavlja našo dejavnost in 
razvoj, naše delo, dosežke in 
načrte. Vesel sem, da sem 
dobil za kandidaturo izredno 
široko podporo: od samega 
mnenja zbornice, ki m e je 
predlagala, Občine Železni-
ki, Urada RS za meroslovje 
pri Ministrstvu za visoko šol-
stvo, znanost in tehnologijo. 
Razvojne agencije Sora, do 
podpore kraja (KS) in šestih 
društev, s katerimi sodeluje-
mo, in celo Olimpijskega ko-
miteja Slovenije." 

Marko Lotrič 

izdajal Zvezni zavod za mer-
jenje in plemenite kovine v 
Beogradu, in ga z začasno 
odločbo tudi dobil. Leta 1992 
sva z ženo sezidala prizidek 
pri mojih starših z delavnico, 
ki se je razvila v laboratorij. 
Precejšnja prelomnica v na-
šem delu je bila leta 1993, ko 
sem kupil servis za naprave 
švicarske firme Metler, od 
dotedanjega serviserja, ki se 
je upokojU, skupaj z rezerv-
nimi deli in tehnično doku-
mentacijo, bil pa sem tudi na 
šolanju v Švici. Tam sem 
spoznal tudi meroslovni si-
stem, ki se je v Sloveniji tedaj 
začel na novo vzpostavljati. 
Naša dejavnost se je pričela 
širiti, poleg tehtnic smo se 
začeli ukvarjati tudi z drugi-
mi merilnimi napravami. 

Kako ste začeli? 
" Z meroslovjem sem se 

srečal v podjetju Tehtnica 
Železniki, kjer sem bil kot 
elektrotehnik zaposlen od 
leta 1985, na svoje pa sem za-
čel v garaži ženinih staršev 
leta 1991 . Začeli smo v bistvu 
s servisom za tehtnice, saj je 
bilo tedaj še veliko mehan-
skih tehtnic, ki so zahtevale 
veliko vzdrževanja in umer-
janja. Slednje pa je zahtevalo 
pooblastilo za, kot smo temu 
tedaj rekli, žigosanje, ki ga je 

naša delavnica je jjostala pre-
tesna. Nove prostore smo v 
proizvodno poslovni coni 
Podzavmik v Selcih začeli 
graditi v letu 2 0 0 2 in se va-
nje vselili z novim letom 
2004." 

Rekli ste, da ste začeli s 
tehtnicami, nato pa širili 
dejavnost na druge napra-
ve. Katere? 

"Začeli smo v bistvu s pre-
ciznimi tehtnicami, ki jih je 
največ po laboratorijih. Naša 

naslednja usmeritev je bila 
servisiranje in umerjanje 
drugih naprav v laboratorijih 
in prostorih, ki zahtevajo po-
sebno kontrolirane razmere, 
na primer v zdravshoi. Tako 
smo prešli tudi na laborato-
rijske naprave, s katerimi se 
merijo volumen, vlaga, tem-
peratura, tlak, zvok in napra-
ve za merjenje v okolju. Naša 
naslednja usmeritev so bile 
merilne naprave v industriji, 
kar je spekter merilnih na-
prav močno razširilo, po raz-
novrstnosti in obsegu, tretje 
področje, ki smo se ga lotili, 
pa so bile naprave za tehnič-
ne preglede vozil. 

Pri vsem tem je izrednega 
pomena pooblastilo za izva-
janje dejavnosti umerjanja 
in kontrole merilnih naprav. 
Naše podjetje je 1 9 9 9 leta 
prejelo prvo akreditadjsko li-
stino slovenske akreditadje 
za kalibradjske laboratorije, 
leta 2001 pa akreditadjsko li-
stino za kontrolni organ. Ves 
čas izpobijujemo vse zahteve 
mednarodnih standardov, 
priporočil in nacionalnih 
pravilnikov, s stalnimi izbolj-
šavami sistema vodenja ka-
kovosti smo obdržali akredi-
tirana področja in jih nadgra-
jujemo z novimi." 

Kako je z vašim kadrom? 
"Zaposlovali smo postopo-

ma v skladu z razvojem de-
javnosti. Leta 2 0 0 1 nas je 
bilo sedem, zdaj nas je 21 . 
Smo zelo različnih strok, od 
strojnikov in elektrotehnikov 
do tistih, ki jih pač vsako 
podjetje potrebuje v komer-
dali in pri poslovanja Naši 
zaposleni imajo med V. in 
VII. stopnjo izobrazbe, pri 
čemer naj omenim, da pra-
vega študija meroslovja ni, je 
pa nekaj let že posebna 
usmeritev na elektrotehnični 
fakulteti. Izkušnje kažejo, da 
je pri našem delu izrednega 
pomena dodatno izobraževa-
nje, tako domače, interno izo-
braževanje kot izobraževanja 

pri proizvajalcih in v podo-
bnih laboratorijih v tujini. V 
zadnjih petih letih se izobra-
žuje povprečno šest zaposle-
nih letno." 

Vaša dejavnost kot podjet-
nika je nekoliko manj zna-
na, posebna. Imate kaj kon-
kurence? 

"Zelo veliko. Preden je dr-
žava leta 2 0 0 2 tovrstno de-
javnost sprostila - uvedla di-
stribuiran sistem meroslovja 
(umeritev ni več upravni, pač 
pa strokovni postopek), je bil 
predpogoj za to konkurenca, 
preprečevanje monopolov. 
Tovrstnih laboratorijev je ve-
liko, mislim da je naša pred-
nost v širini, raznovrstnosti 
ponujenih storitev. Tako po 
raznovrstnosti naprav kot 
njihovi natančnosti in obse-
gu. Na primer: mi lahko 
umerimo precizno laborato-
rijsko tehtnico z natančnost-
jo sedmih decimalk grama 
in tehmico za tehtanje mo-
stov do mase sto ton." 

Kaj vam pomeni predlog za 
podelitev priznanja obrtnik 
leta in nominadja med štiri 
najboljše izmed enajstih 
kandidatov za ta naslov? 

. "Tak predlog in nominad-
ja med stanovskimi kolegi 
pomeni zelo veliko. Pomeni, 
da si opažen, pomeni, da je 
bilo delo pomembno tudi za 
širše okolje. Komisija za pri-
znanja Obrtno podjetniške 
zbornice Slovenije je v svo-
jem mnenju poudarila, da je 
naša dejavnost pomembna 
tudi za obrt, opazila sodobno 
zasnovano obratovalnico, ce-
nila našo odprtost za novo 
znanje in šolanje kadra dm-
gih ter našo vsestransko 
družbeno, stanovsko in hu-
manitarno angažiranost." 

In kakšne imate načrte, vi-
zijo? 

"Naša usmeritev gre v treh 
smereh: zagotoviti celovito 
ponudbo storitev na podro-
^ih, ki jih že obvladujemo, 
razširiti svoje storitve na po-
dročju zahodnega Balkana 
prek agentov in podjetij, s ka-
terimi sodelujemo, in vsako 
leto uvesti vsaj eno novo po-
dročje. Razvijamo jih veČ 
hkrati, vendar uvedba zahte-
va kader, posebno znanje in 
opremo. Naše geslo je: "Me-
rimo za prihodnost", pri če-
mer imamo v mislih vse ele-
mente našega okolja. Točne 
meritve lahko prispevajo k 
njegovemu varovanju, pri-
spevajo k varovanju našega 
zdravja, prispevajo k učinko-
vitemu gospodarienju in raz-
voju. Veseli smo, da nam pri-
stojni državni organ prizna-
va, da prispevamo k razvoju 
slovenskega meroslovja." 

MARIBOR 

Pošta Slovenije po pričakovanjih 

V sredo so na sedežu Pošte Slovenije predstavili poslovanje 
v preteklem poslovnem letu in načrte za leto 2008. Pošta 
Slovenije je v letu 2007 opravila kar 1,1 milijarde storitev ter 
tako dosegla 16,5 milijona evrov čistega dobička, kar je manj 
kot v letu 2006, hkrati pa doseženi rezultat za deset odstot-
kov presega načrtovanega. Na osnovi doseženih rezultatov 
Pošta Slovenije v letu 2008 načrtuje petodstotno skupno 
rast obsega opravljenih storitev, štiriodstotno rast prihod-
kov in šestodstotno rast poslovnih odhodkov ter s tem niž-
ji poslovni izid kot v letu 2007. Pričakujejo namreč nadalje-
vanje trenda umirjanja rasti obsega storitev v primerjavi z 
rastjo iz preteklih let. Leta 2007 je bilo na Pošti Slovenije 
6.643 zaposlenih, v letu 2008 pa spet načrtujejo povečanje 
njihovega števila, in sicer ria raven iz leta 2006. S. Ž. 

LjUBgANA 

Slovenski poslovni teden -
prihodnost Zahodnega Balkana 

Na Gospodarski zbornici Slovenije se je v sredo začel Slo-
venski poslovni teden, edini večji dogodek v času predsedo-
vanja Slovenije EU, namenjen slovenskemu gospodarstvu. 
Prvi dan je bil namenjen zahodnemu Balkanu, možnostim 
vključevanja regije v EU, perspektivam in priložnostim so-
delovanja. Prisotnih je bilo okoli 80 predstavnikov podjetij 
zahodnega Balkana, predstavnikov ministrstev za gospo-
darstvo, veleposlaništev in gospodarskih zbornic teh držav 
ter prek 95 slovenskih gospodarstvenikov. Ključni cilj današ-
njega dogajanja je vzpostavljanje novih poslovnih stikov ter 
krepitev obstoječih. Generalni direktor GZS Samo Hribar 
Milič je uvodoma orisal obseg in pomen gospodarskega so-
delovanja z območjem Zahodnega Balkana, častni govornik 
pa je bil predsednik slovenske vlade Janez Janša. Š. Ž. 

HRANILNICA L O N 
pri nas je tudi to mogoče _ 

www.lon.s) 
B«fi£nc itoritvc nji 

L{ub«£niv Oieben NÂ In 

I š č e m o . . . 

v Voiksbank il.d. širimo obseg poslovanja, zato k 
sodelDvanju vabimo kandidate za delovno mesto: 

Bančni komercialist na področju kreditiranja 
prebivalstva (R/Ž) 
1 ^ovm tmrti 1 Kranji 

Delovne naloge so naslednje: 
• trženje potrošniških in stanovanjski!) kreditov, 
• kreditno svetovanje in strokovna pomoč sbankam, 
• priprava predlogov, ustrezne dokumentacije ter druga 

komunikacijo s strankami, 
• sodelovanje pri razvoju tančne ponudbe. 

če se želite pridmžlti mlademu in dinamičnemu kolektivu, kjer je 
pri doseganju amt)tek)zno zastavljenih ciljev pomemtjen prispevek 
vsakega posameznika, nam pošifrte vašo prijavo s pritoženim 
življenjepisom v 8 dneh na naš naslov Dunajska cesta 128 a, 
1000 LJubljana (z oznako: "Prlim-2a|ioslK«r) ali na elektronski 
naslov: zaposatev@nHtsbank.sl 

Pogoje in več informacij o razpisanih zaposlitvah lahko najdete 
na naši spletni strani www.wlktiiank.sl 

V VOLKSBANK 
Z a u p a n j e nas p o v e z u j e . 

http://www.lon.s
mailto:zaposatev@nHtsbank.sl
http://www.wlktiiank.sl
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KRATKE NOVICE 

KRAN) 

Nekaterim s o n e u p r a v i č e n o zavrni l i izplači lo 

Na kmetijsko gozdarsko zbornico se je v zadnjem času obr 
nilo več kmetov z odločbami za izplačilo plačilnih pravic za 
leto 2007, s katerimi jim je agencija za kmetijske trge in raz-
voj podeželja v celoti ali deloma zavrnila izplačilo. Agencija 
je pri tem kot razlog za zavrnitev izplačila navedla, da povr-
šine posameznih Gerkov (grafičnih enot rabe kmetijskih go-
spodarstev) niso bile vpisane v evidenco Gerkov vsaj deset 
mesecev, 2 začetkom od 31. decembra 2006 dalje, kot to za-
hteva uredba o izvedbi neposrednih plačil v kmetijstvu. Kot 
poudarjajo na zbornici, so odločbe s takšno obrazložitvijo 
prejeli tudi kmetje, ki so imeli Gerke vpisane v evidenco več 
kot deset mesecev, vendar so j»h po 31. decembru 2006 
spremenili - jih preimenovali, jih združili zaradi iste vrste 
dejanske rabe in podobno. Na agenciji so pojasnili, da so 
večino izplačil zavrnili povsem upravičeno, torej zato, ker 
vlagatelji niso izpolnjevali pogoja, priznavajo pa, da je v ne-
katerih res primerih prišlo do napake. Napake so se pojavi-
le v prvem svežnju osem tisoč odločb, ki so jih izdali ob kon-
cu marca in v prvih dneh aprila. C. Z. 

HRAST)E 

S p o m l a d a n s k i kmeti jsk i G o r e n j s k i s e j e m 

Generalni direktor direktorata za kmetijstvo na ministrstvu 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Branko Ravnik bo da-
nes, v petek, opoldne na razstavnem prostoru Agromehani-
ke v Hrastju odprl že tradicionalni spomladanski kmetijski 
Gorenjski sejem. Sejem bo trajal tri dni, danes bo odprt do 
i8. ure, jutri in v nedeljo pa od 9. do 18. ure. Kmetijsko goz-
darski zavod Kranj bo v nedeljo z začetkom ob lo. uri pripra-
vil na sejmu strokovna predavanja o ponudbi traktorjev v 
Sloveniji, uporabi rastlinskega olja za pogon traktorjev, trd-
nostnem preizkusu kabine in o tem, ali je kmetijska meha-
nizacija strošek ali dohodek. C. Z. 

LDKOVICA 

Čebelar j i nezadovol jni z d a v č n o z a k o n o d a j o 

Upravni odbor Čebelarske zveze Slovenije je obravnaval pro-
blematiko obdavčitve v čebelarstvu. Ker je obdavčitev za čebe-
larje nepravična in nesprejemljiva, so sklenili, da bodo na 
ustavno sodišče vložili zahtevo za presojo ustavnosti spornih 
določb zakona o dohodnini. Od ministrstva za finance zahte-
vajo, da v enem mesecu pripravi in uveljavi spremembe zako-
na. Če tega ne bo storilo, bodo javno protestirali. C. Z. 

• -Tir 
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V Bohinju spet delajo sir 
N o v o u s t a n o v l j e n a d r u ž b a B o h i n j s k a s i rarna je o d ž a l s k e g a podjetja A&,C Marketing v stečaju kupila 

s irarno v Srednj i vasi . V sirarni s o v z a č e t k u apri la že naredil i prvi Bohinjsk i sir, ki bo na p r o d a j n i h 

pol icah č e z d v a m e s e c a . 

CVETO ZAPIOTNIK 

Srednja vas v Bohinju - Po 
več neuspelih dražbah se je 
za nakup sirarne propadlega 
podjetja najprej pr-t^^ovala 
Kmetijska zadruga i>i' a Les-
ce, ki pa je potlej od r.ikupa 
odstopila. Kot je t J nave-
dla, se je za to odločil-, ker bi 
ob menjavi lastništva pote-
klo tudi uporabno dovolje-
nje za sirarno in ker bi bil in-
vesticijski vložek bistveno 
večji, kot so prvotno načrto-
vali. V Bohinju so se kmalu 
po tem razširile informacije 
o možnosti, da bi na lokaciji 
sirarne v Srednji vasi oprav-
ljali druge dejavnosti in da 
bo s tem za vedno konec več 
kot stoletne tradicije izdelo-
vanja bohinjskega sira. To se 
ni zgodilo, v Bohinju so 
ustanovili družbo z omejeno 
odgovornostjo Bohinjska si-
rarna, ki je od podjetja A&G 
Marketing v stečaju odkupi-
la sirarno z vsem premič-
nim in nepremičnim pre-

V bohinjski sirarni spet delajo sir, načrtujejo pa tudi 
ureditev zunanjosti. 

moženjem ter z blagovno 
znamko Bohinjski sir. Druž-
beniki Val Bohinj, d. o. o., 
(družinsko podjetje Cvetko-
vih), Alenka Jensterle, Jože 
Cvetek, Janko Muršak in 
Marija Cvetek so pri tem so-
delovali z denarnim vlož-
kom, manjša družbenika 
Milan Taler in Lucija Čulk 
pa sta v družbo prispevala 

pakirnico kot stvarni osnov-
ni vložek. 

Kot je povedal poslovodja 
družbe Primož Cvetek iz 
Ukanca, so v začetku aprila 
že naredili prvi sir, ki bo po 
zorenju junija tudi na pro-
dajnih policah, pri tem pa si 
želijo, da 1M bil tako kot pred 
leti spet eden najbolj iskanih 
sirov v Sloveniji. Trenutno 

Na Brodu uredili zbirni 
center za govedo 
Kmetijska zadruga Medvode je lani na Brodu uredila zbirni center za govedo. 

CVETO ZAPIOTNIK 

Medvode - Člani kmetijske 
zadruge so se v soboto zbrali 
na občnem zboru, na kate-
rem so sprejeli poročila o 
lanskem poslovanju in letoš-
nji načrt ter izvolili nove 
organe. Predsednik zadruge 
je še naprej kmet Janez Šu-
šteršič iz Seničice, člani 
upravnega odbora pa so Va-
lentin Babnik iz Ljubljane, 
Jernej Petač iz Zgomjih Pir-
nič, Rajko Košenina in Franc 
Poljanec, oba s Spodnje Se-
nice, Andreja Čemivec iz Ko-
sez, Frand Debevec iz Polja 
pri Vodicah in Peter Podgor-
šek z Vojskega. 

"Zadruga je v minulih šti-
rih letih povečala promet za 
51 odstotkov in odlcup živine 
za dvakrat. Količina odkup-
ljenega mleka je kljub 
zmanjšanju števila kmetij, ki 
oddajajo mleko, za četrtino 
ostala na približno enaki rav-
ni, povprečna količina na 
kmetijo pa se je zvišala s 73 
na 90 tisoč litrov. Prenovili 
smo poslovno stavbo v Med-
vodah, urejali trgovino v Vo-
dicah in zgradili zbirni cen-
ter za goveda na Brodu. Vsa 
leta smo poslovali pozitiv-

V 
Predsednik janež Šušteržič 

no," je glavne dosežke minu-
lega štiriletn^a mandata str-
nil direktor Milan Subočan 
in ob tem poudaril, da so 
kmetje spel dobili zaupanje v 
zadrugo. 

Zadruga je bila tudi lani, v 
letu praznovanja 60-letnice, 
uspešna. Ustvarila je 7,9 mi-
lijona evrov prihodkov, se-
dem odstotkov več kot pred-
lani, in ob tem dosegla tudi 
nekaj več kot devet tisoč ev-
rov čistega dobička. Promet v 
kmetijsl^ trgovinah je pove-
dala za tretjino. V Medvodah 
je dokončala prenovo poslov-

ne stavbe, v kateri je poveča-
la trgovino s ponudbo za 
kmete in vrtičkarje in prido-
bila dodatne prostore za od-
dajanje v najem. Uredila je 
notranjost trgovine in zuna-
nje skladišče v Vodicah in 
pet študentskih sob nad trgo-
vino v Vižmarjah ter zgradila 
zbirni center za goveda na 
Brodu. Center, ki obsega 
hlev za petdeset goved in na-
kladalne rampe, je za širše 
območje Gorenjske in Ljub-
ljane, zadrugi pa izboljšuje 
pogajalske pozicije pri pro-
daji ter omogoča prodajo ži-
vine na tuje trge in sortiranje 
živali po kakovosti. V zadnjih 
treh mcscdh in pol lanskega 
leta so prek centra prodali 
okrog petsto goved, letos jih 
vsak teden od 100 do 120. 

In kaj načrtujejo za letos? 
"Letos naj bi promet poveča-
li za desetino, na 8,6 milijo-
na evrov, zamenjali kritino 
na prodajalni v Vodicah, 
zmanjšali stroške poslova-
nja, predvsem pri energen-
tih, in pripravljali idejne za-
snove za prodajni center 
Brod, ki bo glavna naložbe v 
tem štiriletnem mandatu," je 
napovedal direktor Milan So-
bočarL 

predelajo v sir okrog i6 tisoč 
litrov mleka na teden, njihov 
dlj pa ni povečevanje proiz-
vodnje, ampak predvsem vi-
soka kakovost izdelkov. 
"Zelo pomembno se nam 
tudi zdi, da bohinjski kmetje 
dobijo za mleko primemo 
plačilo. Na začetku ga jim 
bomo plačevali tako kot dru-
gi kupd, kasneje pa namera-
vamo plačilo še nekoliko po-
večati," pravi poslovodja in 
dodaja, da so za zdaj zaposli-
li tri delavce, v prihodnje pa 
želijo dejavnost še razširiti in 
ponuditi delo še kakšnemu 
domačinu. 

Kot je povedal predsednik 
bohinjske kmetijsko gozdar-
ske zadruge Slavko ličef, so 
lani v Bohinju odkupili 2,2 
milijona Ltrov mleka in ga 
prodali mlekarni Planika iz 
Kobarida. Tudi za letos so 
sklenili pogodbo s Planiko, 
hkrati pa so se dc^ovorili, da 
bodo vsak teden 16 tisoč li-
h-ov mleka dobavljali tudi 
Bohinjski sirarni. 

KRANJ 

P o z i v k pravilni 
u p o r a b i škropiv 

Ko čebele na cvetovih nabi-
rajo medičino in cvetni 
prah, se zgodi tudi to, da se 
zastrupijo s kemikalijami, ki 
jih kmetje in vrtičkarji upo-
rabljajo za zaščito rastlin. 
Da takšnih zastrupitev oz. 
pomorov čebel ne bi bilo, v 
čebelarski svetovalni službi 
pozivajo kmete in vrtičkarje 
k pravilni uporabi fitofarma-
cevtskih sredstev. Kot pravi-
jo, naj pred uporabo teh 
sredstev preberejo navodila, 
iz katerih je razvidno, ali so 
strupena za čebele ali ne. 
Uporabljajo naj za čebele 
manj nevarne pripravke v 
čim manjših odmerkih, 
škropijo v večernih urah, po-
noči in v brezvetrju, pred 
škropljenem pokosijo po-
drast v sadovnjaku in čebe-
larje pravočasno obvestijo o 
nameravanem škropljenju s 
sredstvi, ki so strupena ali 
škodljiva za čebele. C. Z. 

ŠKOFJA LOKA 

O z a s a d i t v i in negi 
b a l k o n s k i h rastl in 

Društvo podeželskih žena 
Lubnik in kmetijska svetoval-
na služba vabita v torek ob 9. 
uri v zadružni dom na Trati 
na predavanje o zasaditvi in 
negi balkonskih rastlin. Pre-
davala bo Marija Hrovat iz 
podjetja Humko, sicer tudi 
tehnični vodja Gospodarsko 
interesnega združenja vrt-
narjev Slovenije. C. Z. 
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Miroljubnost 
dveh narodov 

v Primorskih novicah sem 
nedolgo i^a prebral trditev dr. 
Boža Dimnika, častnega kon-
zula HrvaŠke v Kopru (konzul 
je pooblaščeni predstavnik ne-
odvisne države v drugi drža-
vi), da se slovenski in hrvaški 
narod v tisočletni zgodovini ni-
sta nikoli bojevala drug proti 
drugemu. Podobne trditve se 
slišijo večkrat. O tem sem se 
pozanimal in dobil sledeči vpo-
gled 1» zgodovino. 

Za vojevanja ined Slovenci 
in Hrvati res ni bilo priložno-
sti. Dolgo časa pa naselitvi v 7. 
stole^u so se združili z Ogrsko. 
Petsto let za tem so jih zasedli 
Turki, razen Habsburške "voj-
ne krajine", mejnega območja 
Slovenije, kije v celoti pripada-
la Avstriji. Torg, takrat ni bilo 
pogojev za morebitno zadovo-
ljevanje kakršnih koli apetitov 
po ozemljih. Za tem je tudi 
Ogrska pripadala Habsburža-
nom in razmišljanja o bojih 
niso prišla v poštev. Nakar je 
prišla kraljevina Jugoslavija, v 
kateri ni bih časa neza ene ne 
za druge, da bi se ukvaijali z 
mejnimi in ozemeljskimi 
škandali, drugih interesov pa 
tako ni bilo, da bi nas lahko 
spravili v bojno histerijo. Šele 
druga svetovna vojna je odprla 
možnosti in zbudila hrvaške 
apetite po zahodnem ozemlju. 
Ko se je ustanovila NDH, je 
Ante Pavelič odkorakal proti 
Trstu, češ da je hrvaški interes 
do tam utemeljen. Seveda, 
Mussolini v to ni privolil, saj je 
to ozemlje podedoval že z ra-
palsko pogodbo. Trst pa je bil 
njegova posebna pozornost. In 
nastopilo je obdobje NOB. V 
poteku bojev so se slovenski in 
hrvaški partizani borili proti 

skupnemu sovražniku in ni 
bilo časa razmajati še o čem 
drugem. NDH je, kot tudi 
naše domobranstvo, živela v 
veri, da če propade vsa Evropa, 
oni ne bodo in njihova gJawKJ 
skrb je bila uničenje hrvaSUga 
in slovenskega partizanstva, ki 
sta se z roko v roki borili za 
svobodo in socializem. 

Ko sta vojna in naci-fašizem 
Šla proti svojemu koncu, se je 
prvič v zgodovini odprlo vpra-
šanje mejnih ozemelj med 
Slovenijo in Hrvaško. Sloven-
ski politiki so delovali v smeri 
interesov Jugoslavije brez no-
tranjih meja, v smeri enotno-
sti in bratstva, hrvaški pa v 
smeri nacionalnih interesov v 
okviru SFRJ in v smeri prido-
bitev, kijih prinaša vsaka vo-
jaška zmaga. Zalo so začeli 
vsaj leto pred koncem vojne 
zasedati svoja namišljena 
ozemlja, ki so bila slovenska. 
O tem govori zgodovina. Slo-
venski politiki so se le čudili 
njihovim nesmiselnim osva-

jalskim težnjam, a da hi se 
zaradi tega šli proti njim kak-
šen spor. Je bih v duhu brat-
stva in slovenske nedržavotvor-
nosti nemogoče. Torej, prvič, 
ko smo v zgodovini prišli do 
točke, ko bi se vsak narod nor-
trunlno uprl agresiji, smo Hr-
vatom postlali na domači 
zemlji. 

Prav tako smo jim postlali 
takoj po osamosvojitvi, razen v 
nekaterih enklavah. v katerih 
se je slovenska vojska usedla na 
svoje in se ni "že iz inata" ho-
tela umakniti. 

Resda so se slovenski prebi-
valci uprli v Razkrižju in 1» 
Štrigovi. ko se je postavljala 
tako imenovana administra-
tivna mga. Slovencem krivič-
na. Za obliž smo dobili Raz-
križje in izgubili veliko ozem-
lje Štrigove. dobili smo nazaj 

nekaj vasi v Istri, kot je Gra-
din, na žrtveni oltar )>o smo 
postavili celovito občino Piran, 
s SavudriJo vred. 

Torg prepira ni bilo. Za po-
litični mir nismo žrtvovali le 
ozemlja od Trsata do Mirne in 
do Dragonje. Nasprotno, naša 
vlada z mirnimi notami opo-
zarja sosedo Hrvaško na ne-
nehne njene incidente ob reki 
Muri in v Slovenski Istri! 

Za Civilno družbo Slovenije 
za mejo v Istri 

RADOVAN HRAST 

Odgovor na 
odmev 
Rastislava 
Rastka Tepine 

JoJ, g. Tepina, se opraviču-
jem, da sem se sploh <^asil po 
že dve leti trajajočem krimina-
liziranju in diskvalifikaciji 
dimnikaijev s strani VCI. Naj-
brž bi moral biti čisto tiho, ob 
tem, da me je g. Kristan oseb-
no obtožil neznanja, krimina-
la, kraje, klanovstva, monopo-
lizma itd. Saj sem samo dim-
nikar ali ne? In če "ozaveščeni 
predstavnik" blati vse dimni-
ka^e v Sloveniji, mu je za sle-
po verjeti, ker je on tako rekel? 
G. Kristanu in njemu podo-
bnim odgovaijam izključno 
zaradi svoje pravice do poštene 
obravnave in zato, ker v dveh 
letih niso upali imenovati no-
benega slabega izvajalca ali 
dati javnosti na razpolago do-
kazila o slabem delu. Je lažje 
blatiti kar vse po vrsti, kajne? 

Pričakujem vaš odgovor oz. 
mnenje, kaUne "težave" ima 
VCI s soočenjem z dimnikatji 
in predložitvijo dokazil in po-
datkov javnosti, o slabih izva-

jalcih. Tisti s čisto ves^o pona-
vadi takih težav nimajo. 

BOJAN BRENČIČ 

Predsednik sekdje 
dimnikarjev OZS 

Zahvala In 
pohvala ZD 
Kranj in SB 
Jesenice 

Stara sem 77 let in bom opi-
sala kratko pfjasnitev, zakaj sem 
se namenila, da pohvalo oz. svo-
jo izkušnjo objavim v časopisu. 

Sem pacientka dr. Damjane 
P<^ačnik Petemd iz zasebne 
^)lošne ambulante v Zdravstve-
nem domu Kranj Vedno, ko po-
trdmješ nadal/njo zdrav^enje, ti, 
svetuje in te usmeija k najh(^šim 
spedalUetam, in to se je zgodilo 
tudi meni. Naročena sem bila v 
Splošni bolnišnici Jesenice na 
specialistični pre^ed. Najprg bi 
pohvalila ordinacijo sprgema 
pacientov. Čeprav je čakalna 
doba dolga, ker je z^ veliko ur-
gentnih bolnikov, se zavzemajo 
za vsakega pacienta posebg. V 
nadaljevariju bi posebg pohvali-
la dr. med. specialista, internista 
in asistenta Andrga Hribemika 
ter sestro Ireno, ki sta mi obzdo 
hudem preg/edu optimistično vli-
vala dobro voljo in pogum, ter 
odvračala pozornost, da sem 
spioJi lahko "preživela". 

Veliko pripomb in negativnih 
mnenj je na račun SploSne bol-
nišnice Jesenice, ampak vsak pri-
mer bolezni ali obolenja je pri-
mer zase in jaz sem doživela 
prav nasprotno, bila sem pozitiv-
no presenečena. Vsem skupc^' se 
še enkrat iz srca zakvd^ujem. 

JOŽEFA 

iz Kranja 

Izšel je Kamniški zbornik 
v zborniku na približno štiristo straneh s svojimi 
prispevki letos sodeluje 36 avtorjev. 

JASNA P A I A D I N 

Kamnik - Konec minulega 
tedna je na gradu Zaprice 
potekala predstavitev 19. 
Kamniškega zbornika, ki ga 
Občina Kamnik izdaja na 
vsaki dve leti spet od leta 
1996, ko so ga po skoraj 
dveh desetietjih premora 
oživili. Kot je na predstavitvi 
povedala urednica Marjeta 
Humar, tudi dobitnica letoš-
njega zlatega občinskega 
pri2manja, v zborniku na pri-
bližno štiristo straneh s svo-
jimi prispevki letos sodeluje 
36 avtorjev. Vseh 43 prispev-
kov osvetljuje Kamnik z naj-
različnejših področij, saj ne 
manjka ne zgodovinskih, et-
noloških, arheoloških in bo-
bliotekarskih razprav, kot 
tudi naravoslovnih, literar-
nih in drugih prispevkov. 
Kot je še poudarila urednica, 
se letos največ člankov nana-
ša na Veliko planino in Tu-

hinjsko dolino, čeprav si z 
uredniškim odborom vsakič 
prizadevajo pokriti vse dele 
občine. Med prispevki je tre-
ba omeniti časovno pregled-
nico dogajanja na Veliki pla-
nini od prazgodovine do da-
nes, opis Mlinarjevega stanu 
v Kamniški Bistrid, članke o 
črni noši, kamniškem šol-
skem okraju, zapisnikih 
Okrajnega komiteja KPS 
Kamnik iz leta 1945, kamni-
škem alpinizmu v zadnjih 
desetih letih, opis svečarske 
in medičarske obrti v Kam-
niku in apnarske dejavnosti 
v Črni, bibliografijo Gašper-
ja Križnika, pregled starih 
filmskih posnetkov Kamni-
ka, prispevek o rastlinstvu 
Menine planine in opis pale-
ontološldh najdb v Tunjicah, 
kjer nedvomno najvidnejše 
mesto zasedajo najstarejši 
forili morskih konjičkov na 
svetu - ter vrsto drugih član-
kov. 

KRANJ 

Gorenjska smučišča najbolje ocenjena 

Gorenjskim smučiščem so tudi v letošnji akciji Naj 
smučišče smučarke in smučarji oddali največ glasov. V ka-
tegoriji večjih smučarskih centrov je tako kot lani zmagal 
RTC Krvavec pred Roglo in Cerknim. V kategoriji srednje ve-
likih smučarskih centrov so smučarji in smučarke najbolje 
ocenili STC Stari vrh (lani je prejel drugo najvišjo oceno). Za 
njim sta se zvrstila Gorsko turistični center Kope in Turis-
tični center Soriška planina. Med manjšimi smučišči je bila 
najbolje ocenjena Celjska koča, na drugem mestu pa je 
pristalo smučišče Viševnik-Pokljuka. Glasovanje je potekalo 
prek radijske oddaje Dobro jutro, Slovenija, ki jo predvajajo 
lokalne radijske postaje, turistično-informativnega spletne-
ga portala www.dj-slovenija.si in sodelujočih spletnih por-
talov. Smučarji so oddali skoraj 19 tisoč glasov, ki jih je pre-
jelo 76 smučišč. Končne rezultate glasovanja so v sredo raz-
glasili na tradicionalni zaključni prireditvi v Rogaški Slatini, 
na kateri so podelili tudi posebno priznanje naj žičničar/ka. 
Prejela jo je Klavdija Comboc, vodja marketinga in prodaje 
v RTC Žičnice Kranjska Gora. S. Š. 

Î UBgANA 

Eko sklad podaljšal razpis za posojila po ujmi 

Razpis za kreditiranje okoljskih naložb občanov na ob-
močjih, prizadetih v lanskem neurju, je podaljšan do 30. ju-
nija. Naj spomnimo, da je Eko sklad lani razpisal dva mili-
jona evrov za brezobrestna posojila z oprostitvijo plačila 
stroškov, povezanih s kreditom, in sicer za oškodovance, ki 
nameravajo izvesti eno od okoljskih naložb v stanovanjske 
objekte in naprave. Doslej so na skladu prejeli le 23 vlog. 
Odobrenih je bilo 18 posojil v skupni vrednosti 122 tisoč 
evrov. A. H. 

V SPOMIN 

Vinko Janša 
Na kranjskem pokopališču smo se j. aprila poslovili od Vin-
ka Janše. Dolgoletni smučarski delavec SK Triglava, 
Smučarske zveze Slovenije, rokometni delavec, mednarodni 
sodnik za skoke, predvsem pa velik prijatelj, pravičen in ob-
jektiven športni sodelavec, je svojo življenjsko pot sklenil v 71. 
letu starosti. 
Več kot 35 let je neprekinjeno in aktivno deloval v 
Smučarskem klubu Triglav. V njem je vrsto let opravljal 

Junkcijo predsednika sodniške organizacije in komisije za 
tekmovanja. Ni bil samo dober organizator tekmovanj, bilje 
tudi odličen mednarodni smučarski sodnik. V tg' vlogi je 
sodeloval na velikih mednarodnih tekmovanjih po svetu in 
domovini, kot so olimpijske igre, svetovna prvenstva, tek-
movanja za svetovni pokal in državna prvenstva. Vzgojil je 
vrsto novih smučarskih sodnikov in nanje prenašal begate 
izkušnje. Član upravnega odbora je bil kar jo let, do pretek-
lega leta pa - kljub hudi bolezni - še vedno aktiven član nad-
zornega odbora. Soustvarjal je tudi Smučarski center na 
Gorenji Savi. Bil je velik prijatelj Planice, saj je več let ak-
tivno sodeloval pri organizaciji številnih in tudi najve^ih 
planiških prireditev. Več kot 15 let je predstavljal Trigfav v or-
ganih Smučarske zveze Slovenije na različnih podroijih. Za 
ta svoja dejanja je bil večkrat nagrajen. Ne smemo pa poz-
abiti tudi na njegovo več kot 14-letno delo v Rokometnem 
klubu Sava iz Kranja, kjer je ravno tako opravljal razna 
dela v upravnem odboru. Spodbuda za delo pri rokometu je 
bila hčerka Barbara, ki je bila zelo uspešna rokometašica. 

Vsi, ki smo Vinka poznali in delali z njim, smo ponosni na 
njegov prispevek k razvoju športa in se mu še enkrat iskreno 
zahvaljujemo za ves trud in dragoceni čas. Zahvala gre tudi 
Vinkovi družini, ki mu je stala ob strani in je bila zaradi 
njegovih aktivnosti mnogokrat prikrajšana za čas, ki ga je z 
veliko ljubeznijo namenil športu. 

UO SKTri^v Kranj 
Rokometni klub Sava Kranj 

Ste srčno-žilni bolnik? 

Ste bili operirani na srcu ali ožilju? 

Imate angino pektoris ali povišane 
dejavnike tveganja za nastanek srCno-žilnih 
bolezni? 

PRIDRUŽITE SE NAM! 
25. aprila 2008 o b 18. uri 
v Osnovni šoli Antona Janše, 
Kranjska cesta 27a v Radovljici. 

Predstavili vam bomo dejavnosti 
Koronarnega društva Gorenjske. 

^ ^ Koronarno društvo Gorenjske 

Zdravstveni dom Radovljica Gorenjski Glas 
Informacije QSM 0 4 1 6 2 4 4 8 0 in 0 5 1 371 3 9 6 

za mo/e srce, za zdravo življenje,... 
ICottmanK) dniSlvo Gorenjske 

L O T O 

Rezultati 31. kroga -16. aprila 2008 
1,5, n, 16, 18, 25, 39 in 8 

Lotko: 2 5 6 4 8 5 

Predvideni sklad 32. kroga za Sedmico: 65o.ooo EUR 
Predvideni sklad 32. kroga za Lotka: 300.000 EUR 

http://www.dj-slovenija.si
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Družba Odeja, ŠkaQa Loks, d. d., 
vabi k sodelovanju sodelavca (m/1!): 

STROJNI VZDRŽEVALEC 
Od vas pričakujemo: 
• V. st izobrazbe; tekstilno^ehanski tehnik, strojni tehnik 
• 1 leto delovnih izkušenj 
• obvladanje osnov računalništva 
• obvladanje osnov tujega jotika 

• ročna spretnost in pripravljenost za delo 

Delovno razmerje bomo z izbranim kandidatom sklenili za določen čas. čas 
poskusnega dila. s kasnejšo možnostjo sklenitve pogodbe za nedoločen čas. 
Začetek zaposlitve takoj oz. po dogovoru. 

Pisne prijave 2 življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev nam v 
10 dneh pošljite na naslov: Odeja, d. d.. Kadrovska služba, Kidričeva 80. 
4220 ŠkoHa Loka. 

i o t ^ H E L w 
Hotel Bellevue *** 

ZAPOSLI 

NATAKARJE/ KUHARJE In POMOČNIKE V KUHINJI (M/Ž) 

Od kandidatov pričakujemo: 
• primemo strokovno jsposobljenost in izobrazbo 
- delovne izkušnje 
- opravljen vozniški izpit kategorje B in lasten prevoz 
- osebno urejenost in pozitivno življenjsko naravnanost 
- veselje do dela v gostinstvu In turizmu ter dela z ljudmi 

Nudimo vam: 
- delo v mladem, pozitivnem in dinamičnem timu 
- redno delo 

Prijave sprejemamo na naslov: 
Hotel Bellevue, d. o. o., Šmarletna gora 6 ,4000 Kranj 
ali preko e^x)šte na naslov: racunovodstvo@bellevue.si 

HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 2 0 1 42 00 

Naô ito u objavo iprtjemomo po idffon« 04/20M2-00, fekju 04/201-42-13 a« ojebno na BJefweiwi c«ii 4. 
v Kranju 02, po poiti • ponedeljka m ^etftia do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb vrubnU: Inedno U90( .̂ 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVgiCA, TEL: 04/5315 249, FAX: 04/53 04 230 
MADŽARSKE TOPLICE: 26. 4. - 29.4., 28.4. - 1 . 5., 8. 5. - ll. 5.; 
TRST 23.4.; BANOVCI: 5. 5. - 8. 5.; MEDŽICORjE i8 .4 - 20.4.; 
PELJEŠAC 15. 9. - 22. g, 22. 9. - 29. 9 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V R U B R I K I G L A S O V 

K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O S A M O E N K R A T . 

PRIREDITVE 

športne prireditve ob i . maju 
Tržič - Športna zveza Tržič vabi na naslednje prireditve, ki 
se bodo odvijale ob maju: namizni tenis, 25. aprila od 17. 
do 20. ure v Osnovni šoli Križe; kegljanje 27. aprila od 12. 
do 20. ure na kegljišču v Tržiču; streljanje 5. maja od i8. do 
20. ure v domu krajanov v Lomu pod Storžičem; šah 12. 
maja ob i8. uri v Paviljonu NOB Tržič; pohod na Dobrčo bo 
26. aprila ob 9. uri; test hoje bo 8. maja od 17. do 19. ure 
pred OŠ Križe. 

Riklijevo atmosfersko zdravljenje 
Bled - V knjižnici se bo predstavitev knjige Riklijevo atmo-
sfersko zdravljenje začelo danes ob 19.30. Gostja bo Selma 
Černezel Brence, specialistka družinske medicine ter pozna-
valka in zagovornica komplementarne medicine. 

Podarimo si pesem 
Ško^a Loka - Literarni večer ob svetovnem dnevu knjige Po-
darimo si pesem se bo v Kašči na Spodnjem trgu začel v po-
nedeljek ob 19. uri. 

V knjižnicah za otroke 
Škofja Loka - Lutkovna predstava Gusar Nace in podelitev 
priznanj najbolj pridnim obiskovalcem otroških prireditev v 
knjižnicah v Škofji Loki in na Trati bo v Kašči na Spodnjem 
trgi v torek ob 17.30. 

Gorenja vas - V knjižnici se bo delavnica za spretne prste 
Moj lonček, ki je primerna za otroke v starosti od 4 do 1 0 let, 
začela v ponedeljek ob 17! uri. 

Poljane - V knjižnici se bo delavnica za spretne prste Moj 
lonček, ki je primerna za otroke v starosti od 4 do 1 0 let, za-
čela v torek ob 17. uri. 

Predstavitev mednarodnega tabora 
jesenice - Predstavitev mednarodnega tabora, ki je potekal 
med 22. in 29. februarjem pod okriljem Zavoda za šport Je-
senice, Mladinskega centra Jesenice in gostujoče francoske 
mladinske organizacije iz Saint Etienna Maison de Quartier 
du Soleil in je temeljil na spoznavanju kulturne raznolikosti 
ter na kreativnem in aktivnem pristopu mladih iz obeh dr-
žav. bo potekala v četrtek, 24. aprila, ob 19. v MCJ. 

Luža contest 003 
Krvavec - S smučišča na Krvavcu vabijo jutri na še zadnje 
smučarske užitke v letošnji sezoni in ogled zabavne priredit-
ve Luža contest 003. V primeru lepega vremena bo smučiš-
če na Krvavcu obratovalo tudi še ob koncu meseca aprila, to 
je 26. in 27. aprila, ter v času prvomajskih praznikov, to je 
od 1. do 4. maja. 

O b dnevu Z e m l j e 
Kranj - Z aktivnostmi pod geslom Čutimo Zemljo - ohranimo 
naravo na Ekonomski šoli Kranj - Strokovni gimnaziji zazna-
mujejo 22. april, dan Zemlje. Pripravljajo predstavitve, s kate-
rimi želijo spomniti na pet darov, s katerimi čutimo naš pla-
net. Z okusom, vohom, vidom, tipom in sluhom zaznavamo 
oboje - neokrnjeno naravo in spremembe, ki so posledica člo-
vekovega rušenja ravnotežja. Obiščite jih v torek, 22. aprila, 
med 10. in 12. uro, na Kidričevi 65 na Zlatem polju. 

Corniški večer s Francetom Steletom 
Domžale - Planinsko društvo Domžale in Knjižnica Domžale 
vabita v četrtek, 24. aprila, ob i8. uri v Knjižnico Domžale na 
gorniški večer s Francetom Steletom Ljudje v Alpah. Po uvod-
ni predstavitvi se bo s Francetom pogovarjal Borut Peršolja. 
Ob 19. uri pa bo v prostorih Knjižnice Domžale odprtje razsta-
ve fotografij Franceta Steleta, ki bo na ogled do 7. maja 2008. 

Dan cvetja 
Kranj - Zavod za turizem v sodelovanju s Turističnim druš-
tvom Kranj prireja jutri semenj Dan cvetja. Prireditev bo pote-
kala v starem delu Kranja, na Glavnem trgu pri vodnjaku od 8. 
do 13. ure. 

IZLETI 

K bolnišnici Košuta 
Preddvor - Občinski odbor borcev za vrednote NOB Pred-
dvor vabi na pohod k bolnišnici Košuta jutri, v soboto, 19. 
aprila, ob 9. uri z zborom nad "Vaškarjem" v Bašlju. Pot je 
primerna za vse pohodnike. 

V Šempeter v Savinjski dolini 
Ško^a Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi 7. maja 
na izlet v Šempeter v Savinjski dolini - rimska nekropola in 
jama Pekel. Odhod ob 7. uri izpred avtobusne postaje. Pri-
jave sprejemajo v pisarni društva vsako sredo in petek od 9. 
do 11 . ure do zasedbe avtobusa. Izleta se bo udeležilo samo 
prvih petdeset prijavljenih. 

Kolesarski sejem v Ško^i Loki 
Ško^a Loka - Treking klub Škoija Loka jutri, v soboto, 19. 
aprila, od 8. do 19. ure v bivši vojašnici na Partizanski cesti 
organizira tradicionalni kolesarski sejem s komisijsko pro-
dajo rabljenih koles in kolesarske opreme ter strokovnim 
svetovanjem pri nakupu. 

N a Cradiško turo 
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v so-
boto, 26. aprila, na Gradiško turo. Izbirali boste lahko med 
lahko in zelo zahtevno varianto. Odhod posebnega avtobu-
sa bo ob 7. uri izpred Osnovne šole Tržič. Prijave in infor-
macije po tel. 5971 536 do zasedbe mest. 

Na javorov vrh 
Žirovnica - Pohodno-planinska sekcija Društva upokojencev 
Žirovnica vabi v torek, 22. aprila, na planinski pohod na Javo-
rov vrh (1434 metrov). Hoje bo za okoli 4 ure. Odhod avto-
busa bo ob 8. uri z avtobusne postaje Moste in bo ustavljal 
na vseh postajah do Rodin. Informacije in prijave do pone-
deljka po tel.: 5801 469 ali gsm 031/535 799 - Drago Kajdiž. 

Zdravljenje v Izoli 
Kranj - Medobčinsko društvo delovnih invalidov Kranj ob-
vešča člane, da že sprejemajo vplačila za 7 dnevno zdravlje-

nje v Izoli - v hotelu Delfin, ki bo potekalo od 13. do 20. 
maja, in za 7-dnevno zdravljenje v Moravskih Toplicah, ki bo 
potekalo od i6. do 23. maja. Tel.: 2023 433. 

OBVESTILA 

Meritve tlaka, holesterola in sladkorja 
Žirovnica - Preventivne meritve krvnega tlaka, holesterola in slad-
korja v krvi bodo v mesecu aprilu v ponedeljek v Čopovi rojstni 
hiši v Žirovnici od 8. do 10. ure. Po možnosti ne zajtri<ujte. 

O b č n i zbor 
Bohinjska Bela - 53. občni zbor Gasilske zveze Bled-Bohinj bo 
danes ob 18. uri v prostorih Kulturnega doma na Bohinjski Beli. 

PREDAVANJA 

Proučevanje Sv. pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri ob 9. uri v Dom 
krajanov Primskovo, jezerska cesta 41, na proučevanje Sv. 
pisma z okvirno temo Kako živim nauk Jezusa Kristusa? Sre-
čanje bo povezoval Horst Liebhauser. Vstopnine ni. 

Naravne metode za izboljšanje kakovosti življenja 
Bled - V sredo, 23. aprila, ob i8. uri bo v Grand Hotelu Toplice 
tretje izmed serije petih predavanj dr. Petra Papuge z naslo-
vom Naravne metode za izboljšanje kakovosti življenja. Tema 
tokratnega predavanja bo dietoterapija in zdravljenje s hrano. 

KONCERTI 

Pomladanski koncert pihalnega orkestra 
Jesenice - Pomladanski koncert pihalnega orkestra Jesenice-
Kranjska Gora bo danes ob 19.30 v dvorani GTČ Jesenice. 
Gost večera bo Andrej Rozman Roza, koncert je za glasbeni 
abonma in izven. 

15. letni koncert 
Ljubljana - 1 5 . letni koncert zborov Škofijske klasične gimna-
zije in Zavoda sv. Stanislava bo v sredo, 23. aprila, ob 19. uri 
v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. 

Z v a m i s m o in pojemo 
Breznica - Mladinska pevsko-inštrumentalna skupina Brezni-
ca ob svoji 10-letnici prireja koncert z naslovom Z vami smo 
in pojemo. Koncert bo jutri ob 19.30 v župnijski cerkvi na 
Breznici. Kot gost bo nastopil Otroški pevski zbor Breznica. 

Koncert ob 22-letnici umetniškega neustvarjanja 
Radovljica - V Linhartovi dvorani v Radovljici bo v ponede-
ljek ob 20. uri koncert kantavtorja Andreja Kokota 
(www.press-radovljica.si), s katerim bo avtor počastil oglato 
22-letnico umetniškega neustvarjanja. 

RAZSTAVE 

Razstava Fotokluba Bohinj 
Bled - V Hotelu Astoria je na ogled 1 1 . klubska razstava foto-
grafij Foto kluba Bohinj. 

Fotografska raziskovanja Mitje Puharja 
Kranj - Jutri ob 19. uri bodo v galeriji Puhart v Tavčarjevi uli-
ci (v starem Kranju) odprli razstavo fotografskih raziskovanj 
Mitje Puharja. Gostja večera bo jazz pevka Metka Štok. 

Razstava in koncert 
Kranj - Odprtje razstave Karia Kuharja in mini koncert Kranj-
skih furmanov bo v torek v Galeriji Makedonskega kulturne-
ga centra. Savska 34 v Kranju ob 19. uri. 

Izdelki krožkov bitenjskih umetnikov 
Bitnje - Kulturno-umetniško društvo Bitnje vabi na razstavo 
izdelkov, ki so nastali v krožkih, ki delujejo v okviru KUD Bit-
nje ter na predstavitev krožkov. Odprtje razstave s kultur-
nim programom bo v vrtcu Biba v Zgornjih Bitnjah danes ob 
17. uri, odprta pa bo še v soboto in nedeljo. 

PREDSTAVE 

Kwa j' gor? 
Jesenice - Mladinski center Jesenice in mlada dramska sku-
pina Upanja ni več jutri ob 18. uri vabita v kulturno dvorano 
DPD Svoboda France Mencinger Slovenski Javornik- Koro-
ška Bela na premiero gledališke igre z naslovom Kwa j' gor?. 

mailto:racunovodstvo@bellevue.si
http://www.press-radovljica.si
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Zlatolaska in medvedki 
Kranj - Danes se bo ob 17.30 v Kricah kračah začela lutkov-
na predstava Zlatolaska in medvedki, ki jo izvaja Lutkovno 
gledališče Ptuj. 

Popravni izpit 
Preddvor - Gledališka predstava, komedija Popravni izpit 
Boom teatra z Vioieto Tomič bo v Kulturnem domu v Predos-
Ijah v nedeljo ob 19.30. Priporočajo rezervacije vstopnic. 

Zares čuden par 
Bistrica - Danes ob 18.30 gostuje Kulturno društvo KRUH 
Križe v prostorih Osnovne šole Bistrica z igro Neila Simona 
Zares čuden par. 

Županova Micka 
Kokrica - Amaterska skupina Naša mala soseska iz ČIrč bo 
v sredo, 23. aprila, gostovala z Linhartovo Županovo Micko 
na Kokrici. Predstava bo v dvorani KS Kokrica ob 20. uri. 

Vse zastonj, vse zastonj 
Selca - Gledališka predstava, komedija v dveh dejanjih Vse 
zastonj, vse zastonj v izvedbi igralcev KUDa Predoslje bo ju-
tri ob 19.30 v Kulturnem domu Selca pri Železnikih. 

Z A P O P O L N P R E G L E D SI O G L E J T E 

W W W . G O R E N j S K I G L A S . S l / K A Z I P O T 

n domplan 
dnižbA za inženiring, nopremiMno, 
umantran in eneitieato, d.d. 
I<nnl, bieivralsovs 14 

tml.: 041/847-433 

w w w . d o m p l a n . s i 

Ugodna piwlaja novih stanovanj v 
Struievem pri Kranju. 
Vee podatkov na intemetu • http: // 
agencija.domplan.si 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Planina 11, dvosobno + l<abi-
nrt, VI. nadstr. v izmeri 79,5 m2, I. 
izgr. 19S2, dvigalo, vsi priključki, 
cena 12 1 .000 .00 EUR. možnost 
vselitve september 2008. 
Kianj, Planina I, trisobno v V. nadstr. 
v izmeri 78.00 m2, I. izgr. 1975, v 
celoti prenovljeno 1.2005 (okna, vra-
ta, kopalnica, instalacije, radiatorji) 
balkon zaprt, dvigalo, cena 
138.000,00 EUR. 

Kranj, Zlato polje, v mansardi objek-
ta dve popolnoma na novo zgrajeni 
dvosobni stanovanji + kabinet v 
izmeri 61,00 m2, I. izgrad. objekta 
1953,1. izgradnje stanovanj 2008, CK 
na plin, vsi priključki, tlaki laminat, 
klima, cena 102.000,00 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v 
lil. nadstr. izmere 73,80 m2, I. izgr. 
1963, obnovljeno 2005, kopalnica, 
WC, centralna na plin, vselitev po do-
govoru, cena 130.000,00 EUR. 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66,82 m2, delno ob-
novljeno v letih 2000 in 2003 (kopal-
nica in okna), I. izgr. 1961, CK. tele-
fon, kabel, telev., balkona ni. cena 
114.755,00 EUR (27,5 mio SIT). 
Tržič, mestno jedro, 3 dvosobna 
stanovanja v tri nadstropni hiši, ve-
likosti od 61 m2 - 83,00 m2, leto izgr. 
1957, v celoti prenovljena leta 2000 
(tlaki, instalacije, kopalnica, CK, tele-
fon, dvigalo) balkona ni, cena 1290 
EUR/m2 (309.135,60 SIT/m2) za 
manjše stanov. In 1230 EUR 
(294.757,20 SIT) za večje stanov., 
vpisana v ZK, vseijiva takoj. 
HISE-PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, 
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti 
549 m2, CK na olje, tel. garaža, dve 
parkirni mesti, sončna lega, hiSa je 
lepo vzdrževana, I. izgrad. 1981, cena 
320.000,00 EUR. 
Križe, Gorenjska, enonadstropna -
dvostanovanjska, tlorisa 75 m2 v vsa-
ki etaži na parceli velikosti 222 mz, 
l.izgr. 1936, popolnoma prenovljena 
od I. 2004-2006. CK na plin, tel., vse 
instalacije v vsaki etaži ločene, tri 
parkirišča, cena 194.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - oddamo v 
najem 

Kranj, Stražišče, pritličje v izmeri n o 
m2, primemo za pisarne ali podob-
no mirno dejavnost, samostojni 
vhod, višji stropovi, zagotovljena tri 
parkirna mesta, I. izgr. 1937. delno 
obnovljeno I. 2004, cena 6 10 ,00 
EUR mesečno + stroški, plačilo po 
možnosti za tri mSseCe naprej 
možnost uporabe takoj. 
Naklo, I. nadstr. v izmeri 50 mz, 
primerno za pisarne, I. izgr. 1970, 
prenovljeno I. 2004, CK, internet, 
telefon, samostojni vhod, parkirna 
mesta zagotovljena, cena 4 0 0 . 0 0 
EUR/mesečno+ stroški cca. 120,00 

EUR skupaj z ogrevanjem. 
Industrijska cona Šenčur, novo-
gradnja, 400 m2 v pritličju, višina 
stropa 4,20 m, c«na 9,00 EUR/ms 
mesečno + stroški in 300 m2 v I. 
nadstropju, višina stropa 3,80 m, 
cena 8 ,00 EUR/m2 mesečno + 
stroški - tovorno dvigalo, primerno 
za skladiSče ali proizvodno halo. 
CARA2A - PRODAMO 
Kranj, Planina II, v novem objektu 
na Ul. Tuga Vidmarja v podzemni 
garaži parkirno mesto, I. izgr. 2007, 
cena 8.500,00 EUR. 
PARCELA-PRODAMO 
javomiški Rovt nad Jesenicami v 
izmeri 759 mz, na parceli elektrika 
in telefon, sončna, dostop z glavne 
ceste, geodetsko odmeijena, celot-
na 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 oddaljeno 
5 km. cena 230,00 EUR/ma. 

NEPREMIČNINE 
REAl ESTATE 

SVET RE d.0.0. 
Enota Kranj 
Nazorjeva ulica 3 
4000 Kranj 
tel.: 04/2811-000 
fiax; 04/2026-459 

Email: kranj@svet-nepremicnine.si 
http://www.svet-nepremicnine.si 

V naselju Rakovica, 2 km iz Kranja v 
smeri proti Besnid je v letu 2008 za-
ključena adaptacija 6 stanovanjskih 
enot. Dve enoti sta že prodani, 
naprodaj je še: 

- HI$A: enostanovanjska, ki pred-
stavlja skupno 109,9 " 12 stanovanj-
ske površine ter dodatno teraso, 
balkon in parcelo veliko 173 m2. 
Cena 180.000 EUR. 

- v tristanovanjski hiši je v mansardi 
na voljo večje enosobno stanovanje, 
ki predstavlja 51,67 m2 stanovanjske 
površine in balkon. Cena 100.000 
EUR. 

- v dvostanovanjski hiši je na voljo 
dvosobno stanovanje, pritlično, 
primerno tudi za invalide 43,19 mz -i-
42,41 m2 parcele, cena 100.000 EUR 
in dvosobno dupleks sUnovanje v 
nadstropju v velikosti 75,05 m2 
(57m2 upor. povr.) + 36,42 m2 
parcele. Cena 112.000 EUR. 
Stanovanja so narejena na ključ in k 
vsakemu od stanovanj pripadata še 2 
parkirna prostora. Stanovanja imajo 
vse svoje lastne priključke, svojo čis-
tilno napravo in centralno kurjavo na 
plin. 
LESCE: 21,99 "12, garsonjera, 3. nad., 
I. 1974, hodnik s kuhinjsko nišo, 
kopalnica in bivalni del z izhodom na 
balkon, klet. CK na olje. Cena 63.000 
EUR. 
KRANJ - Planina I: dvosobno, 56 mz 
stanovanjske površine in 26 mz kleti, 
I. 1950, balkon, lastna CK. Cena 
95.000 EUR. 
21RI: 3068 m2 od tega cca. 2/3 stavb-
nega zemljišča, sončna lega, infra-
struktura v bližini. Cena 89.000 EUR. 
VSO OSTALO PONUDBO SI <X;LE-
JTE NA NAŽI SPLETNI STRANI 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 42 13 
e-mail: malioglasi@g-gias.sl 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objava v torek do petka do 
14.00! Delovni čas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8 . - 1 9 . ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

PRENOVUENO garsoniero na mlmi 
lokaciji, « 0 3 1 / 5 1 3 - 6 8 9 B003073 

ENOSOBNO z atrijem na Ul. Janeza 
Puharja. Primemo za oddaianje. Cena 
9 4 . 5 0 0 EUR, a 03 1 6 3 2 624 eooaoi! 

ENOSOBNO stanovanje, 38 m2, no-
vogradnja. III. nad., dvigalo, garažno 
mesto. Kranj, Nazorjeva ul. cena po 
dogovoru, « 0 4 1 / 2 3 6 - 0 7 8 «»3001 

nepremlfnlnê  
Kapiicinsl<i lig B . Školja loka 

Tel. 04/50 60 300. GSM: 041/675 123 
Email: inlo@loka-nepremicnine.si 

KRANJ - center, 2,5«obno slanovanje, 
63,91 m2, zgi^eflo L 2007, duplete, 4. in 
5. otaža, cena: 136.569,27 EUR, REAUA, 
d .o .o . ,T iž3^c . 1 3 2 , 1 0 0 0 Ljub^ana, tel. 
040/160-122, wwiv.n3aia.si eontnr 

NOVO DVOSOBNO stanovanje, nad-
standardno, opremljeno na ključ v iz-
marl 60 m2 v Šorlijavem naselju ali v 
ra6un vzamem stanovanje ali hišo. S 
0 4 0 / 1 5 1 - 3 3 2 8002867 

VEČJE dvosobno stanovanje, Šk. Loka, 
cena 105.000 EUR. « 031/459-51 1 

6003049 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

A ) . Brltof79A,'W00 Kranj 
info-nepfiigekKoprojekt.si 

wv/w.gekkoprc^ekt.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

ZELO atraktimo stanovanje 72 ,30 m2, 
(savna, slarinsko pohištvo, luksuzna k o 
palnka, kllmatiziiano) v starem mestnem 
jed nj Kranja, vseljivo takoj, cena po dogo-
voru, 041/677-925 

ODDAM 

DVOSOBNO (62 m?) Stanovanje v pri-
tličju v Šk. Loki na Partizanski cesti, 
cena 400 EUR + stroški mesečno, a 
0 4 0 / 6 2 2 - 6 2 3 aooMJO 

NAJAMEM 

MLAD par brez otrok najame garsonjero 
ali manjše stanovanje Sk. Loka do Med-
vod. a 040/58&4SO, Janez eooso«! 

HIŠE 
PRODAM 

DVOSTANOVANJSKO Nšo, 1,85, všen-
čuiju. parcela 590 tn2, sianoranjske po-
vršine 2 x 9 0 m2 + kletni proston 1 1 0 m2. 
terasa 3 0 m2, a 031 /621-867 «003010 

Enodružinsko hUo na Goren-
j skem, novejšo, kvalitetno gra-
jeno. zunaj naselja z nekaj zeml-
j«, kupinn takoj. Tel.: 01/83 24 
t86, 041/481 684. po 20. uri. 

ENOSTANOVANJSKO hišo na Bledu, 
skupne powšine 220 m2 K,P,M, 1.95. par-
cela 680 m2, a 0 4 1 / 2 9 8 0 5 0 800J<»7 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
dvoru, vselitev možna konec poletja 
2 0 0 8 , 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 boo286I 

ŠKOFJA LOKA - Vifmaše, stanovanj-
ski dvojček, 03 1 /488-420 stoan« 

V PODREČl prodam stanovanjsko no-
vogradnjo, 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 800l»J 

NAJAMEM 

STAREJŠO HIŠICO za daljši čas, potreb-
no adaptac^e v območju Gcrenjsi« - na 
podeželju z mak> vrtička, z možnostjo kas-
nejšega odkupa, ali stanovanje v stanov, 
pomoč pri vodenju gospodinjstva, a 
041/781-024 eoow» 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELO z gradbertm dCMJijeniem, za 
gradnjo stanovanjskega dvojčka, Nakto 
pri Kranju, 051/388-622 

3 4 0 0 M2 panika, Senično, izvoz na 
glavno cesto za Križe nad vasjo, cena 
1 5 EUR/m2, a 03 1 /66-58-22 M030.1 

KUPIM 

KMETIJSKO zemljo na relaciji Radov-
ljica - Žirovnica kupim ali najamem, a 
0 4 1 / 6 9 1 - 2 4 3 S00J3SJ 

ODDAM 

3 PARCELE za vrtičkarje, ugodno, a 
0 4 1 / 8 8 2 - 1 3 4 80030IS 

NAJAMEM 

2 • 3 HA njivske površine, nudim do-
bro plačilo, a 0 0 4 3 6 6 4 5 0 4 0 6 1 9 . 
0 4 1 / 9 8 8 - 2 3 3 aoogaaa 

POSLOVNI PROSTORI 
PRODAM 

AU ODDAM gostinski lokal s plcerijo v 
Skolji Loki, 0 5 1 /388-822 aoojass 

ODDAM 

POSLOVNI prostor, Ško^a Uika, primeren 
za pisarno oz. mimo d^avnost, 200 m2 
(možen delen najem - 85 m2 al 1 1 5 ni2), 
1 /2 nad., 1.95, obnovljen 1.2008, tuš, WC, 
kuhinja, mirna kjkaciia, a 0 3 l / 5 l » 4 0 l 

PROSTORE na Koroški cesti, v Kranju, 
3x 70 m2. Prostori so primerni za vse vr-
ste dejavnosti, a 04 1 /36 1 - 100 SOOK« 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenii vo-
zH, gotovinsko plačik), Avto Kiari. d. o. o., 
Kranj, Savska 34, Kranj, 04/20-11-413, 
041/707- 145 ,031/231-358 600»» 

AUDI A 3 1.9. TOt. I. 02, 93.000 km ve-
liko dodatne opreme, cena: 10.600,00 
EUR, a 041/52-39-38 eoosoie 

C 3 1 .4 SX - pack, I. 05. 26 .000 km 
dodatna oprema. 1 . lastnik, a 
030/998-950 «0030«» 

C r m o S N Xsaia Pkasso 1.6V Elegance 
LOe.vgarancS 32000 km,cena 10.700 
EUR. a 041 / 7 4 9 5 0 5 e003ii4 

OTROgN Xsata Pkasso 1.6 V Elegan-
ce, I. 06. 32 .000 km, cena: 10.700,00 
EUR, a 041/749-505 0002072 

FORD Escort 1.4 Itash, 1, 96, 123 .000 
km vijola ban«, nove gume, zamenjan zo-
bati jermen, 8 041 /897-323 eooaooe 

FORD Resta. I. 96, 90.000 km 1x air 
bag, rdeč, lepo ohranjen, a 0 4 1 / 3 5 0 -
3 4 8 8003098 

R3R0 Mondeo 1.8TDI. 1.99,156.0001911 
vsa oprema, reg. do 10/08, cena: 
2.660,00 EUR, a 051/802-299 eoojOM 

CLIO 1 . 4 RT, 1 . 9 3 kovinsko vijola bar-
ve, DCZ, električna stekla, radio, reg. 
do 6/08 . cena po dogovoru, a 
0 4 / 2 5 2 - 1 1 - 1 8 , 0 3 1 / 2 0 9 - 6 5 6 8003002 

R 5 campus , I. 92 , 1 5 0 . 0 0 0 km TP 
velja do 3/Ofi. ugodno, a 0 3 1 / 2 0 6 -
3 5 2 

TTNINGO, I. 9 5 , 1 3 0 . 0 0 0 km servisna 
knjiga, zelo dobro ohranjen, cena: 
870,00 EUR, a 041/619-6428003087 

GOLF IV.. L 0 1 . 18.000 km vsa oprema, 
zelene barva, a 041 /552-132 

AVTOMAŠi 
ČESNJEVEK 22, CERKVE 

Prodamo Renault Clio, I. 98, Renault 
Clio, I. 99, Renault Laguna, I. 2002, 
Renault Kangoo, I. 2000, Renault 
Tvvingo, 1.98, Citroen Xsara Coupe, 1. 
2000, Opel Corsa, 1. 2004. Peugeot 
206, 1. 2002, Fiat Punto, 1. 2000, 
Ford Fiesia, I. 97, VW Golf 1. 98, 
Hyundai Accent, 1. 2000. Fiat Bravo, 
I. 2000, R Twingo 1. 01, Audi A3 1. 00 

KREDIT NA P O L O Ž N I C E 

Garancija 
TEL: 031/490 0 1 2 

AVTOPRIKOUCO A-test, registrirana In 
gradbeni mešalec, a 0593/48644 

KOVINSKO avtoprikolico, tovarniške 
izdelave, brezhibna, ni A-testirana, a 
0 4 1 / 3 6 0 - 9 7 5 8002975 

POi:milŠKO prikolico Knaus, 1.98, dol 
6 m, predpnostor, reg., pri Poreču, cena 
7.200 EUR, a 051/43-56-99 M030«6 

PRIKOUCO za osebni avto, brez A testa, 
za simboSčno ceno, a 04 1/850406 

8C03109 

PRIKOUCO Adria 310, 1 .89, mak> rablje-
na, ugodno, a 041 /551-887 aoooioe 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

MOPED Tomos avtomatic A3 MS, a 
0 4 / 5 1 2 - 2 6 - 5 5 . 0 4 1 / 8 7 4 - 1 8 1 8O03039 

MOPED Super TOM Tomos za otroke, 
a 04 1 /882-807 8003097 

HONDA CB homet 600, I. 99, 24.000 
km servisiran, otiranjen, lahko tudi z do-
datno opremo, a 03 1/5 10-990 0002909 

AVTOPELI IN OPREMA 
PRODAM 

GUME IN PLATIŠČA jeklena za razne 
avte. rabljene In nove, cena po dogo-
voru, 041 / 7 2 2 - 6 2 5 8002656 

GUME IN PLATIŠČA jeklena za razne 
avte. rabljene in nove, cena po dogo-
voru, 041 /722 -625 «002917 

JEKLENA plališča 1 3 in 1 4 ' na 4 vijate za 
Citroen, Sara in Peugeot 106 ,206 , lahko 
z gumami, a 041/722-625 8oa»68 

NOVE gume Bridgeston turanza 
2 0 5 / 5 5 R 1 6 . 4 5 % ceneje, a 
0 4 1 / 8 1 2 - 6 4 5 6003051 

NOVE gume Sava, Fulda. GY, različnih 
dimenzij 4 5 % ceneje, a 0 4 1 / 8 1 2 -
6 4 5 80030(2 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

VIUČAR Stenn bock 2 , 5 1 , dvig 3 ,6 m, 
bencinski motor, avt. menjalnik, w>zen, 
cena 1.800 EUR, a041/638445eoo3om 

OPREMA 
PRODAM 

1 LETO rabljeno opremo za frizerski 
salon, za 3 delovna mesta, ugodno, a 
041/7 19 -086 »002992 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

GOLF IV. 1.4, 16V, 1 .00 kovinsko srebrne 
ban«, 1. lastnk, cena: 4.500,00 EUR, a 
04/53-15-724.041 /455009 aoosios 

VW GOLF 1 . 4 , 1 6 V , I. 99 3 vrata, mo-
der, lepo ohranjen, a 04/252-68-60, 
0 3 1 / 5 0 6 - 6 7 3 eooaioo 

VOLVO 460 . 1 .8 , 1. 96, 1 1 5 . 0 0 0 km 
ohranjen, vzdrževan, cena po dogovo-
ru, a 04/574-36-38 

ČEŠNJEVE plohe, a 04/518-81-66, 
zvečer • 6002983 

IVERNE PLOŠČE veitost cca. 6 m2, cena 
17 EUFVkos, a 041/342-350 0003025 

POCINKANO mrežo za ograjo viš. 1 , 5 
m, « 0 4 0 / 9 3 1 - 3 5 0 tooaBK 

R A B U E N A betonska korita za škarpo, 
a 040/272-851 6O03000 

SMREKOVE deske, colarice, a 
0 4 0 / 8 5 1 - 8 8 5 8002967 

KUPIM 

ODKUPUJEMO hkjdovino, smreke, jelke 
in sušice, a 041 /442-151 «003020 

KURIVO 
PRODAM 

KUPIM 

OSEBNO vozilo od letnika 2 0 0 0 do 
2(X)5, sem resen kupec, a 0 4 0 / 5 1 2 -
9 1 9 B00298S 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

K O M B I T r a n s p o r t e r 2 . 5 TOl, 1. 02, 
0 4 / 5 3 - 3 1 - e i a , 040/88-74-2580031»» 

GOSPODINJSKI APARATI 

DRVA, metrska ali razžagana, možnost 
dostave, 0 4 1 / 7 1 8 - 0 1 9 6002»« 

L E S N E brikete za kurjavo, ugodno, 
04/53 -3 1 -648 , 040/88-74-258002959 

PRODAM 

MULTIPRAKTIK v garanciji do oktobra 
Bosch 7 2 0 0 za polovično ceno, a 
0 4 1 / 2 5 9 - 7 9 3 80oa»3 

PRALNI stroj Gorenj«, « 0 4 1 / 8 7 8 -
4 9 4 600303S 

PROSTOSTOJEČ, električni štedilnik 
Gorenje s steklokeramično ploščo, a 
04/5 1 -2 1 -4 14 , 041/506-274 8005722 

OGREVANJE,HLAJENJE 
PRODAM 

O U N I GORILEC Klockcner KL 460 
MZ, a 040/884-094 8003101 

PEČ Stadler 3 0 kW, kombinirano olje-
trga goriva, z gorifc»m VVeisshaupt - s pre-
gretjem goriva, vremensko vodena regu-
lacija Wisman in2dstemipo15001-po-

t040/285<l54 8002995 

VRTNA OPREMA 
PRODAM 

MASIVNO, hrastovo, vrtno garnituro 
dol. 2m, klopi z naslonom, cena 2 9 0 
EUR, a 040/747-801 8003068 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

MOTORISTIČNE škornje Enduroc-
ross št. 45 , odlično ohranjeni, cena 
100 EUR, a 040/557-301 m a o x 

UMETNINE, 
NAKIT 
PRODAM 

TAPISERIJE, unikatne na temo Kristu-
sovega križevega pota. « 0 3 1 / 2 2 5 -
870 

OBLAČILA 
PODARIM 

KVALITETNA ženska oblačila št. 42-
44. a 0 3 1 / 6 1 4 - 4 6 0 800297< 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

JAHAČ brevi 2 0 EUR, ležalnik za do-
jenčka 15 EUR, roza tricikel 15 EUR, 
previjamo desko z ograjlco 20 EUR, « 
041/897-323 8002979 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

ČISTOKRVNE beagle. 
0 0 3 

^ 0 3 1 / 3 3 9 -
6003054 

ZLATE prinašal 6ke z rodovnikom, S 
0 3 1 / 3 4 4 - 1 9 3 6002990 

SADNE sadike, večletne, stare in nove 
sorte dobite vsak dan o d 8 . d o 18. ure. 
0 1 / 3 6 4 - 3 1 - 9 5 , 0 4 1 / 5 5 8 - 1 4 8 8002652 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

KOSILNICO B C S 127 , bencin, petro-
lej, AGME motor, dobna ohranjena, a 
0 3 1 / 8 4 2 - 7 5 6 8003076 

PAJEK SIP Spider 3 5 0 cm, traktorsko 
Irezo in cisterno Creina 2 7 0 0 I, a 
0 3 1 / 4 9 1 - 0 2 8 8003023 

MEŠANA dna, a 041/841-632 800302« PAJKA 3 4 0 , » 041/605-704 900297« 

SUHA, bukova drva. cena 3 8 
EUR/m3, a 0 3 1 / 7 6 4 - 6 2 4 «002902 

SUHA, mešana drva, bližina Škofje 
Loke, « 0 3 1 / 5 3 6 - 7 6 5 eooMfi 

SUHA, bukova, razžagana dnra in njiv-
sko prst, a 0 3 1 / 5 6 1 - 7 0 7 8003031 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 
PRODAM 

KUHINJO 3 , 3 0 m, lahko tudi po delih, 
a 04/574-40-14 «003033 

OPREMO za dnevno sobo v kmečkem 
stilu, primerno za vikend, cena po do-
govoru, a 0 5 1 / 3 3 8 - 1 5 8 aoomo 

SKORAJ novo omaro za dnevna sobo 
In TV Philips še v garanciji, ekran 52 , 
« 0 4 1 / 5 2 0 - 5 4 0 600307» 

PUHALNIK s teleskopom marin in 
hlevsko opremo, a 0 3 1 / 5 6 8 - 1 4 0 

6002968 

KOSILNICO SIP 1 3 5 , rotacijska, kot 
nova, a 0 3 1 / 4 6 7 - 9 4 3 8003076 

ROTACIJSKO kosilnico BCS z ojača-
nim vpetjem in kamp prikolico, a 
0 3 1 / 4 9 1 - 9 5 6 

SEKULAR za žaganje dn/ s koritom, a 
04/204-65-78, 0 3 1 / 8 1 2 - 2 1 0 8002978 

ŠKROPILNICO za traktor 3 0 0 I in bio 
žganje, a 0 3 1 / 5 5 3 - 3 5 7 aoo30«7 

KUPIM 

KOSILNICO B C S 127 In otroški trici-
kel do 8 let, a 0 3 1 / 5 8 5 - 3 4 5 

80029S3 

TRAKTOR zetor, Univerzal, Štore, Tor-
pedo ali IMT od lastnika, plačilo takoj, 
« 0 5 1 / 2 0 3 - 3 8 7 600300S 

TRAKTOR, lahko 4x4, ' 
918 

' 0 3 1 / 6 0 4 -
6003092 

http://WWW.GORENjSKIGLAS.Sl/KAZIPOT
http://www.domplan.si
mailto:kranj@svet-nepremicnine.si
http://www.svet-nepremicnine.si
mailto:malioglasi@g-gias.sl
mailto:inlo@loka-nepremicnine.si
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PRIDELKI 
PRODAM 

1 0 OKROGLIH, silažnih bal, « 
031/738-506 eoojsao 

BELI, jedilni krompir, « 041/935-596 
8002993 

DOBRO, naravno vino cviček in belo 
ter žganje, Sf. Dobrava 14, Kropa. « 
04/53-36-619 eoo»«i 

KROMPIR beli. možna dostava. S 
031 /S85-345 »002952 

KROMPIR za sajenje - ostanek seme-
na. «040/607-451 8003007 

KROMPIR hizija beli in desiie rdeči, « 
04/Z&9-12-10 800303« 

KROMPIR 22 krmo in jedilni krompir, 
W 041/857-703, Šk. Loka eoo3038 

KROMPIR kifeljčar za sajenje. « 
041/389^86 1100307? 

KVALITETNO domače žganje, cena 5 
EUR/Mer. s 04/51-22-654 B003046 

NEBALIRANO seno. « 040/478-
5 9 5 8003061 

PRODAJA zelenjavnih sadik in dišav-
nk;. Globočnik. Letališka 3. Voglje. a 
041/774-287 8003021 

SENO. nebalirano. « 01/834-1 1 -52 
6002961 

SILAŽNE bale. a 051/247-323 eoo3oa2 

VINA BENČINA. odprto - uotoUoniiono. 
možna dostava, ceneje kot v bližnjem vi-
notoču, a 04I/650662 

KUPIM 

TRI TEUCE simentalke, slaiB eno leto -
ekoio^iBja, B 031/431-165 80030<e 

VEČ čebeljih družin s panji ali brez. « 
04/255-13-30 8003001 

VEČ ČB bikcev, različnih starosti, a 
040/128-893 8003027 

VISOKO brejo teiico simentalko. a 
051/41-77-62 6003110 

KUPIM 

BIKCA simentelca ai masne pasme, stae-
ga do 14 <W, » 04/533-67-32 aoooooo 

KRAVO s teletom I prodam suha buko-
va drva, a 03 1 /3 12 -323 soo29s4 

TELIČKA simentalca, starega do 1 0 
dni, « 04/2S-61-274 000TO4 

PODARIM 

ENOLETNE tokoši nesnk», Kopiivni<ar. 
GoMk 15. a 041/337-678 axxm 

OSTALO 

TELIČKO krianko. staro 10 dni. a 
031/233-321 »002971 

TELIČKO simentaiko, staro 10 dni, a 
04/255-14-01 600299« 

TELIČKO simentaiko, staro 10 dni, a 
041/873-705 0003000 

PRODAM 

SENO v bateh, kocke ali okrogle, « 
04/25-0M61 , 040/127-409 60O3095 

VZREJHE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKA za pleme, a 041/503-776 800299» 

BIKCA in teiico simentalca. stara eno 
leto. a 04/572-56-84 «002973 

BIKCA Simentalca, težkega pnblizno 
280 kg, a 041 /603-107 6002989 

BIKCA simertalca, težkega 230 kg, a 
04/25-21-862 BO03009 

BIKCA Simentalca, starega 7 dni, m 
031/281-875 6003014 

BREJE zajkSe, a 04/25-2&660 e003037 

ČB BIKCA, starega 10 dni. a 
03I/8SO-370 »003022 

ČB TELIČKA, starega 10 dni. a 
04/59-63-635 8003069 

ČRNO-BELEGA bikca, starega 10 dni. 
a 041/691-243 «002970 

DRUŽINE čebel a 2 satje. « 04/204-
50-52, zvečer «003102 

DVA ČB bikca, stara 4 mesece, a 
04/20-43-128 00031M 

DVA ČB TELIČKA, stara 7 dni, a 
031/395-466 6003013 

DVA TELIČKA stara 1 -3 tedne, a 
04/533-13-10 e0030M 

KOKOŠI RJAVE mlade in enoletne 
prodajamo, delovni čas vsak delavnik 
od 8. - 1 1 . ura. sreda od 8 . - 1 7 . ure in 
sobota od 8. - 1 3 . ure. Peiutninarstvo 
Gašporlin, Moste 09 pri Komendi, 
01/83-43-566 8003030 

KUNCE pterronske samce in samice za 
nadaljnjo rejo, a 040/31&004 eooses« 

ML/U30 kravo ČB, po Izbili ali visoko 
brejo teiico RH, a 0 1 /36 1 -45-53 , 
0 3 1 / 7 3 ^ 4 0 2 8003066 

NESNICE rjave, grahaste. čine tat pred 
nesnostjo. Bmzplačna dostara na dom. 
Vireja nesnicTibaol, a 02/582-14-01 

8002991 

OSl£ m pave, a 04/533^2-44 «003107 

PIŠČANCE bele za nadaljnjo rejo od. 
19.4. dalje, Matuš. Suhadole Ko-. 
menda, a 041/281-919 8o63o»i 

PRAŠIČE teike od 40 do 130 kg za 
rejo ali zakol, možna dosta«. cena po 
dogovoru, a 031/554-743 

PRODAM Ja^nJeta. a 031/828-594 
8003077 

ŠTIRI gorske kozB in plemenskega bursks-
9akazlo.a040/743-«39 0000003 

TELIČKO simentaiko. staro en mesec, 
a 0 3 1 / 4 2 0 4 1 2 8003032 

TEUCO simentaiko. brejo 8 mesecev. 
m 04/252-10-24 «002977 

TEUCO simentaiko v 7. mes. brejosti. 
a 031/576-593 

HLEVSKI gnoj. lanski, slamno-iistna 
naštela za vrtičkarje. možna dostava, 
a 040/845^60 6003079 

JEKLENO k»9tko za prevoz telet in pra-
šičev. v.d.: 1x 1 ,5 m ter lesene deske 
(ptohi), a 03 1/772- 13 1 6003071 

KOSTANJEVE kole, lahko obdelane in 
betonske nežetke za govedo 220 cm, 
a 04/59&82-63 6003064 

SKORAJ nov, hrastov sad 200 I, 
ugodno, a 04/57-44-348 eoososo 

SODOVE, lesene, rabljene, a 
031/632-677 8003004 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
HUDIM 

IŠČEMO dekte za dek>všanku.delc^lnei^ 
kušnje, MHerKo Gregoilč s.p.. Begunje 
160. Begunje a 040/747-635 8002807 

PI2ZERIJA Jaka, d.o.o., Bolkova ul. 
25. Radomlje zaposli pteopeka - kuhar-
ja (5 EUR/uro) in kuharsko pomočnico 
za pomoč med vikendi, a 041/672-
776 8002826 

REDNO in pogodbeno zaposlim več 
natakarjev/ic. Gostilna Mitiovec. Zg. 
Pimlče .'54. Medvode. 01/362-30-80. 
031/684-434 6002633 

REDNO zaposlimo dekle za strežbo 
2A. d.o.o., Zg. Bitnje 32 , Žabnfca, a 
041/75-11-66, po 18. url 8O03103 

V GOSTILNI Pi- sedmič. Poljanska c. 
68. Gorenja vas zaposlimo kuharja, 
delo v dopoldanskem času, a 
041/790-247 «002664 

V REDNO delovno rarmen« sprejme-
mo izkušenega picopeka in kuharja, 
Benz, d.o.o.. Glavna c. 43. Naklo, a 
040/312-440 8004711 

ZAPOSUM dekle v strežbi in kuhinj-
sko pomočnico/ka. Klub Kovač. Glav-
na cesta 1 . Nakto. a 031/339-003 

ZAPOSUMO dekle za deb v strežbi, 
Bistro Enka Nazorjeva 1, Kranj, a 
041/618-417 »003000 

ZAPOSUMO prodajalca avtomobilskih 
rezervnih dekN z izkušnjami, lahko je 
tudi avtomehanik. Avto Markovič. 
d.o.o.. Poljane 146, Poljane nad Škof-
jO Loko, a Ct)1 /38-31KJ4 8003113 

VOZNIKA kamiona za mednarodni trans-
port zaposim, c in E kategola, prevozi EU, 
Z ^ transport d.0.0.. V^mrga 15. Smled-
ni<, a 041/822629 6002842 

ZAPOSUMO voznlo C. b in E kategorije 
in voznika kombija za EU. Gabrovšek 
Trarsport, d.o.o.. Mala ul. 1C. 1354 Hor-
jul., a 01/7600-152 8002615 

NUDIMO vam delo na področju mrež-
nega marketinga, ki je v Stoveniji šele 
dva meseca in je vsvetu povzročil pra-
vi boom.Če bi radi odlično zaslužili, po-
kličite. Planinšek k.d.. Sinkov Tum 23 . 
Vodice, a 031 /206-352 8002965 

STE PRIPRAVUENI delati za 1 .500 
EUR mesečnega zaslužka. Posredni-
štvo Zdene Brovč s.p.. Vlmiaše 170, 
Ško5a Loka. a 051/892-050 

6002723 

KMETIJSKA ZADRUGA KRIŽE 
zaposli 

prodajalca in 
skladiščnika (m/i) 

Pogoji: 
najmanj IV. stopnja ustrezne 
izobrazbe, za skladiščnika 
dokončana osnovna šola. 

Pisne prijave 2 življenjepisom 
poSljfte v osmih dneh na na-
slov: Kmetijska zadruga Križe, 
C. Kokrškega odreda 24. Križe. 

Z a delo na območju Kri-

ške gore in Tolstega vrha 

v sezoni 2 0 0 8 zaposl imo 

P A S T I R ) A ( m / ž ) tropa 

ovc. Dodatne informacije 

dobite na telefonski števil-

ki 041 /571 -512 . Ponudbe s 

kratkim ž iv l jenjepisom 

pošljite do 25. aprila 2 0 0 8 

na naslov: D R O T V , Vir je 

i 6 , 4 2 9 0 Tržič, s pripisom 

na ovojnici "Prijava na 

razpis". 

v PE KRANJ priučimo in zaposlimo 
dva zastopni<a za trženje medicinske-
ga aparata že dogovoijenim strankam 
na območju Gorenjske. Fantom inter-
national. d.o.o.. Ul. M. Grevenbrolch 
13 . Celje, a 051/435- 145 

IŠČEM 

STORITVE 
NUDIM 

BARVANJE fasad, beljenje not. pros-
torov. glajenje sten in stropov, premazi 
oken, vrat in napuščev, odstranjevanje 
tapet, dekorativni ometi in opleski, Pa-
vec Ivan s.p.. Podbrezje 179. Naklo, 
a 031/39-29-09 80027i3 

DA SE BOSTE dobro počutili v vašem 
prostoru, vam z veseljem pridemo po-
spravit; hišo stanovanje, objekt.... vaš 
čistilni servis Račka. Marija Cof s.p.. J . 
Puhaija 5. Kranj. 040/41-93-93 

8003069 

FLORIJANI d.o.o.. C. na Brdo 41 . 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škatpe. tlakova-
nje dvorišč, a 041 /557-871 8ooi448 

GRADBENIK REXHO d.n.o., Adergas 
1 3 . CeiMje. izvaja od temeljev do stre-
he, notranj ometi, vse vrste fasad, 
kamnite ška-pe. adaptacije, urejanje in 
tlakovanje d/orišč,, a 041/589-996 

8001019 

ZARADI širitve prodajne poti zaposli-
mo več komercialistov. Nova revija, 
d.o.o.. Cankarjeva cesta lOb. Ljublja-
na. a 031 /532-862 «002764 

RAČUNOVDOSM SERVIS Finančni PBI-
ač. d.o.o.. Rangršica 14. GoMk zaposi de-
lavko za 1 / 2 del. -14 dni ia mesec za 
kn^žerie, programi V^sco. Rigoj: SŠ Izob. 
fhaični^)eta6@siol.ne(, a 04/2565410 

ZAPOSUM delavca za dek) v proizvodnji. 
Veti Anton Vamberger s.p.. Savska k>ka 
21. Kranj. a041/767-372 6O03111 

ZAPOSLIMO čistilko. doba dela 6 me-
secev. Hotel Grajski dvor. Kranjska 6. 
Radovljica, inf. g. Toman Damjan, a 
031/352-299 «00.1M7 

IŠČEM delavca za dek> v kamnoseštvu, 
Jezeršek Andrej s.p., Okrogb 3a. Nakto, 
041/730^71, a 041/730471 

«00271« 

KOZMETIČNI sakm v Kran.u sprejme v 
redno detovno razmeije kozmeHčaiko s 
končano SŠ - smer kozmetični tehnik. Pb-
ne prošnje na naskiv: Tag tiade. d.o.o.. 
HolBmažo56.4205PrBddwr eooMir 

Iščeš delo? 
www.ms-krQnj.si 

REDNO zaposlim delavca v mizarski 
delavnici z izkušnjami. Stare Roman 
s.p., Sp. Senica 21 c. Medvode, a 
041/695-272 «002746 

ZAPOSUM stikopleskaoa z del. izkuš-
njami, Aleš Mad^ovec s.p.. Žeje 15 , 
Duplje, a 041/681-039 

8002770 

ZAPOSUM slikopieskarja oziroma de-
lavca za prtučltev Stental. Andrej Lantšek 
s.p., Rupa32b. Kranj, a 041/647-989 

6002637 

ZAPOSUM dva slikopleskaria za stko-
pteskarska dela oziroma pomoč pri sS-
kopleskarskih delih. Alojz Čibsj s.p.. 
Blegoška uica 24. Gorenja vas. a 
041/45-2M0 8002866 

ZAPOSUMO izkušenega tesaiia. znanje 
sto. jezika. Megamaliix. d.o.o.. Starelova 
39. Kranj. • 041 /421 -820 

DUO ROLO išče delo na obletnicah, 
porokah domačo in zabavno glasbo, 
041/224-907 SOOSOIM 

ONE MAN BAND išče delo, igranje 
na obletnk^, ohcetih In drugih zaba-
vah, 031/595- 163 «002«xi 

RAČUNOVODSKI SERVIS 
VEli>RONA,d.o.o. 

Poslovna enota 
ŽlELEZNIKI 

Računovodske storitve, 
davčno finančno svetovanje 

za podje^, s.p. In 
dnjštva - Strokovno, ažurno, 

diskretno, odgovorno, 
prilagojeno vam. 

DosegljM smo NON STOP 
0024 ure vse dni v tednu. 

6SM04V863440 , 
»imšta: veldrona@siol.net 

KfTANJE In beljenje, hitro in kvalitet-
no, Nahtigal Roman s.p.. Šorlijeva 19. 
Kranj, a 031/508-168 

«002481 

KOVINSKE stopnice, razne ograje, 
tudi vrtne, nadstreške, p3h. rešetke, 
vrata Izdelujem Jenkole Drago s.p., 
Prebačevo 32 a, Kranj, « 040/845-
8 6 0 800307« 

PHONIX POD - polaga-ije talne in 
stenske obloge, vgradnja oken in vrat 
tersestavljanje pohištva. Sajevic Iztok 
s.p.. Stražiška ul. 4, Kranj, a 
040/832-651 tocjoi« 

PREKRIVANJE STREH od 3 . 5 
EUR/m2, možna dobava 30% cenejše 
kritine. Mar<o Derlink s.p., Glavna ce-
sta 12. Nakto, a 040/484-118 

«002536 

PRENAVLJAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju in okoltei - rezervirajte svoj ter-
min, Meganatnx, d.o.o., Staretova ul. 
39. Kranj.. 041/570-957 

8002477 

RTV SERVIS Šinko lî arko s.p.. C. na 
Klanec 53. Kranj. pop. TV. video, ma-
lih gos. aparatov, a 04/233-11-99 

«002517 

SPLOŠNA gradbena dela, novograd-
nje, adaptacije, betonske škarpe, 
ometi, fasade, tlakovanje dvorišč, hitro 
in po konkurenčni ceni, Abani, d.o.o., 
Ul. Tončka Dežmana 10. Kranj, a 
070/207-1S4 

«002444 

TEŽKA gradbena mehanizacija, zidar-
ska dela, gradnja na ključ, adaptacije, 
urejanje okolja, fasaderstvo. izkopi... 
TGf^, Florent Hegič s.p., Savska c. 
56. Kranj, • 041/529-474. 041/81 1 -
3 0 2 «003029 

ZASEBNI STIKI 
3 1 - LETNI, postaven računalničar si 
želi re.<!neon rs7meria s pošteno žen-
sko. a 041/959-192 

«002032 

35-LETNI. preprost fant si želi spo-
znati resno dekle za skupno prihod-
nost, « 0 4 1 / 2 2 0 640 

8002033 

35 .000 POSREDOVANJ. 1 1 .000 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovaince Zaupanje 
za vse. generacije, ki posreduje po 
vsej Slo, 03/57-26-318. 0 3 1 / 5 0 5 -
495, 031/836-378 

8000004 

44-LETNI bi rad spoznal vdovo, sam-
sko ali ločeno žensko 00 44 let dalje 
za družerje ali resno zvezo, a 
051/388-1 16 

«003104 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, 031/836-378 

8000005 

POSLOVNI STIKI 

l iČEM 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6, Šenčur izvaja vsa 
gradtiena dela, notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novcgradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro In po-
ceni, 051/254-039 8002704 

IZDELAVA podstrešnih stanovanj s kna-
uf ali lesenimi oblogami ter solaganje la-
minatov, Planinšek k.d.. Sinkov Tum 23. 
Vodtee. a 031 /206-724 eoo2803 

IZDELUJEMO In prenavljamo strehe. 
Megamalrix, d.o.o. Staretova 39, 
Kranj, 041/570-957 60024?» 

IZVAJAM vsa gradbena dela, notranje 
omote, fasade, adaptaoije, tiakovanje 
dvorišča, ograje, kamnite škarpe in 
dimnike, kvalitetno, hitro In poceni, 
SGP Ben, Struževo 7, Kranj. 
041/561-838 6002815 

IŠČEMO mlajšo upokojenko za po-
spravljanje stanovanja In likanje na 
Primskoven pri Kranju, a 041/242-
3 9 4 8003070 

POMOČ v gospodinjstvu, 1x teden-
sko, Škofja Loka, gospodinjstvo brez 
otrok, pogoj: natančna in zanesljiva, a 
041/757-801 6003016 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

MATEMATIKA, FIZIKA, profosor nudi 
pomoč in priprave na maturo In izpite. 
Enačba. Resnik Vinko s.p.. Milje 87, 
Visoko, a enacba@siol.net ter tel. 
041/564-991 6003057 

KREDITI D 0 1 0 LET ZA VSE 
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOjENCE 
do 50 % obremenit/e, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

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

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

RAZNO 
PRODAM 

SONČNI topilnik na tri sate in dobro 
žganje, a 04/514-72-94 

800289« 

VRTNO kcsilnico ElorgleMger, avtopri-
kolico in pomivalno korito, a 
041/824-676 6003044 

Vk.pi)i;robnik.i;om 

MEGA CARE studk) v Kraiju, Savska 
cesta 34, takoj zaposli kozmetičarko. 
Zaposfitev je za dotočen čas 3 mesecev 
z možnost zaposlitve za nedoločen 
čas. Zaželene so izkušnje. Kontakt:, a 
04/20-20-806 

SPOROČILO O SMRTI 

Umrla je upokojena delavka bolnišnice 

LJUDMILA ČABRAJA 
Vestne sodelavke se bomo s spoštovanjem spominjali. 

Delavci 
BOLNIŠNICE GOLNIK-KUNIČNEGA ODDELKA ZA PLJUČNE 

BOLEZNI IN ALERGIJO 

V SPOMIN 

Jutri, v soboto, 19. aprila 2008, bo minilo leto dni od smrti 

FRANCIJA ČRNILCA 
Zahvaljujemo se vsem, ki postojite pri njegovem grobu in mu 
prižigate sveče. 

Vsi domači 
Naklo 

ADAPTACUE. novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, lasade. kam-
nite škarpe. urejanje in tlakovanja dvo-
rišč, z našim ali vašim materiatom. SGP 
Bytyql d.n.o.. Struževo 3a. Kranj, a 
041/222-741 8001618 

ADAPTACIJE KOPALNIC, sanacije 
balkonov In teras, ADAPSA, Milan Na-
dižar s.p.. Sortijeva ul. 22. Kranj, a 
041/880-993 6002502 

ASFALTIRANJE tlakovarje dvorišč, 
dovoz, po«, parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih ptošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co, d n.o., Jelov-
škova 10, Kamnik, a 01/839-46-14, 
041/680-751 800J448 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s. 
p.. Senično 7, Križe, tel.; 59-55-170, 
041/733-7C9; žahoije, rotoji, rolete, la-
melne zavesa, plise zaves«, Kuinarniki. 
markize, vvwiv.asteriks.net 80024e9 

BARVANJE fasad in napušiev, ugodno 
in kvalitetno, Megamatrix. d.0.0., Stare-
tova 39. Kranj, 041/570-957 

ZAHVALA 

Življenje je omejeno, 
toda spomin je neskončen. 

Mnogo prezgodaj nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, stari oče in tast 

{AN H A F N E R 
mje 18, Škofja Loka 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za izrečeno 
sožalje, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se kolektivu Zavarovalnice Triglav, d. d., 

Kranj, dr. Romani Pintar, patronažnima sestrama Andreji in Barbari, prostovoljnemu 
gasilskemu društvu Stara Lote-Podlubnik. gospodu Valentinčifti za lepe po.sloviIne besede. 
Iskrena zahvala tudi gospodu župniku Alojziju Snoju za lepo opravljen poslovilni obred in 

pogrebni službi Akris. Hvala vsem, Id ste ga pospren^i na njegovi zadnji poti. 

Vsi n j^ovi 

M A R | i 

http://www.ms-krQnj.si
mailto:veldrona@siol.net
mailto:enacba@siol.net
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ZAHVALA 

V soboto. 12. aprila 2008, smo se poslovili od našega d i a g ^ moža, očeta, 
staiega očetai, brata, strica, bratranca, tasta in svala 

ANTONA STARMANA 
p. d. Trpinovega Toneta iz Spodnje Besnice 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, kraja-
nom, biv&n sodclavcem. znancem, kolektivu TehniSkega šolskeg? centra 
Kranj, kddctivu Pošte Slovenije PE Kranj ter vsem neimenovanim za izre-
čena sožalja, podarjeno cve^e in sveče Hvala tudi zdravnici dr. Demšarje-
vi, patronažni sestri Martini, gospodu župniku, pogrebni shižbi Navček, 
pevcem, nosačem in gasilcem za lepo opradjen obred in vsem, Id ste se v 
tako vdkem številu poslovili od njega in ga pospremili na zadnji poti 

Vsi njegovi 

ZAHVALA 

Ob smrti drage mame 

IVANKE HAFNER 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so jo pospremili na zadnji poti, za izrečena sožalja, 
podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi osebju negovalnega oddelka 

Bolnišnice Jesenice. 

Vsi njeni 

ZAHVALA 

V 72. letu nas je po hudi bolezni zapustila draga žena, mama, 
babica, prababica, tašča, sestra, teta 

MARIJA BIZJAK 
roj. Kodper iz Predoselj 

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelav-
cem Iskra MIS in LPE Brnik, ŠD Predoslje, DU Predoslje, znan-
cem in vsem, kd ste jo v tako velikem številu pospremili na nje-
ni zadnji poti, nam izrekli sožalje, poklonili cvetje, sveče, zanjo 
molili in nam kakorkoli pomagali. Hvala dr. Ravniharjevi, dr. 
prof. Debeljaku, osebju bolnišnice Golnik in onkološkega inšti-
tuta, župniku g. Jenku, pevcem, zvonarjem, praporščakom, g. 
Jermanu, ge. Veri, g. Bitencu in pogrebni službi Navček. Zahva-
ljujemo se tudi vsem neimenovanim, ki ste nam ob težkih tre-
nutkih stali ob strani. 

Vsi njeni 
Predoslje, 13. aprila 2008 

ZAHVALA 

Prekmalu si odSla, 
a taka useda je bila. 
In p svetu, kjer si zdaj, 
zate naj ha planinski raj. 

V 48. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustila naša 
mami, mama, botra, teta in tašča 

ANDREJKA NOČ 
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izražena usma in pisna sožalja, za darovano cvetje, 
sveče in spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala medicinskemu 
osebju bolnišnice Jesenice, pogrebni službi Jeko-IN, pevcem 
kvarteta Zupan, trobentaču za nežne zvoke ter gospodu žup-
niku za poslovilni obred. Zahvaljujemo se s o d e l a v k i Merca-
torja, ki so se od nje tako množično poslovile. Se enkrat iskrena 
hvala vsem, ki ste jo imeli radi, jo spoštovali in jo boste ohranili 
v lepem spominu. 

Mož Branko, sin Matjaž in hči Klavdija z družino 

ZAHVALA 

V življenju je usojeno, da se snidemo in ločimo. Tako smo se 5. aprila za vedno ločili 
od našega dragega moža, očeta, dedija, tasta, brata, strica, svaka in bratranca 

V I N K A JANŠA 

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu, ustno ali pisno 
izrazili sožalje, mu podarili cvetje in sveče ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sošolcem TSŠ v Ljubljani E IVa, kolegom in 

športnikom Smučarskega kluba Triglav in Rokometnega kluba Sava. Hvala 
zdravstvenemu osebju KC Ljubljana - oddelku abdominalne kirurgije za zdravljenje in 
nego v času njegove bolezni. Posebno zahvalo izrekamo g. župniku Pavlu Juhantu za 
pogrebni obred in darovano mašo, g. Frelihu za poslovilne besede, Dorii za pesmico, 

pevcem Kranjskega kvinteta in pogrebni službi Komunala Kranj. Vsem imenovanim in 
neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Vsi njegovi 

Sonce prag domač obseva, 
žarek išče tvcj obraz. 
A eno leto že mineva 
odkar odšel si ti od nas. 
Ob grobu tvgem postojimo, 
ti rože, svečke podarimo. 
.Waš dom pa prazen je in tik, 
ker tebe vež med nami ni, 
da skupaj, kot včasih bi bili. 

V SPOMIN 

Jutri, v soboto, 19. aprila 2008, bo minilo leto dni, odkar nas jc 
zapustil naš dragi mož in oče 

JURIJ KI M O VE C ST. 
Valjavčeva uL 5, Kranj 

Vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem grobu, mu 
prinašate cvetje in prižigate sveče, najlepša hvala. 

Vsi njegovi 

ZAHVALA 

V 72. letu nas je zapustil naš dragi mož, cče in stari oče 

ANTON TAVČAR 
Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem, so-
delavcem lE Kranj, Z D Kranj, Rafinerije Maribor, Bartogu 
Trebnje, Pošti Slovenije PE Kranj in enota Zabnica, njenemu 
govorniku g. Bavdku, znancem in vsem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti, nam izrekli sožalje, 
poklonili cvetje, sveče, denarne prispevke, darovali za svete 
maše, nam v težkih trenutkih stali ob strani in nam pomagali. 
Zahvaljujemo se tudi osebju Stomatološke klinike v Ljubljani, 
Hematološkemu oddelku KC reševalni postaji Kranj, kakor tudi 
osebnima zdravnikoma dr. Debeljaku in dr. Rodijevi, sestri Mir-
jani iz ZD Škofja Loka, župnikoma g. Razingerju in g. Perčiču 
za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni službi Navček, pev-
cem za zapete žalostinke. Še enkrat iskrena hvala vsem imeno-
vanim in neimenovanim, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji 
poti, nam pa v težkih trenutkili pomagali. 

Žalujoči: žena Katarina, sinova Bojan in Sašo z družinama, 
hferka Daqa z Barbaro in Kristjanom 
Šutna, 9. aprila 2008 

D(h.deh,ddo, 
tvoje je bilo žii^enje. 
Vedno ti razvad trn si vvese^, 
a prezgodaj tvoje je srce zastalo, 
v naS dom praznino je sedeli poslalo. 
Soleč spomin v naSh snih je nastal. 
avsn^naših.ati.tivednobošostaL 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi našega dragega 

DARKA MLAKARJA 
Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam v dneh slovesa stali ob strani, nam izrek-
li sožalja, podarili sveče, cvetje in denarno pomoč. Hvala Potovalni agenci-
ji Alpetour, domačim gasikem, Zvezi združenja šoferjev, T&T prometu, 
Dacar transportu in drugim voznikom, OŠ Orehek, Srednji lesarski šoli 
Skofja Loka, Komunali Kranj, pevcem Kranjskega kvinteta, trobentaču, 
gospodu župniku Cirilu Plešcu za lepo opravljen pogrebni obred, 
družnam Pristov, Kcfcik in Murovec. g. Staniču Drešarju, sestri Moniki. 
vsem prijateljem, sorodnikom, znancem, sosedom, sodela'/cem Alpetour-
ja, Kamm, Pekarne Zevnik ter vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste 
našega Darka v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 
Hvala za lep poslovilni govor ge. Ivanki Zupančič Gaber, gisilcem in Zvezi 
šoferjev. Zah^jujemo se vsem udeleženim v -skalni akciji. Grilčevim, do-
mačim gasilcem in prostovoljcem, vodnikom psov, kranjskim gasilcem, 
potapljaškemu Idubu Ocean, Stena, d. o. o., in Policiji Kranj. 

Žalujoči: žena Renata, sinova Anže in Klemen, mama Tončka, sestra 
Breda z družino 

mailto:info@g-0as.si
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ANKETA 

Včasih premalo 
učinkoviti 
MATEJA RAKI 

Medobčinski inšpektorati 
naj bi zagotovili boljši nad-
zor nad spoštovanjem dr-
žavnih in občinskih predpi-
sov tudi v občinah, ki doslej 
niso imele ne redarjev ne 
inšpektorjev. Kaj menijo ob-
čani o delu inšpekcij? 
Foto: Corazd KavfK 

Ljuba Fende, Kranj: 

"Sama delani na področju 
šolstva in lahko rečem, da 
so inšpekcijski nadzori stal-
no prisotni. Verjamem, da 
je tako povsod, saj inšpek-
torji svoje delo morajo 
opravljati učinkovito." 

Omer Medved, Kranj: 

"Glede na to, kar se dogaja, 
se včasih sprašujem, ali in-
špektorji res opravljajo svo-
je delo. Na koncu bi namreč 
lahko rekel, da jih sploh ni. 
Le sedijo in grejejo stole." 

Niko Crašič, Kranj: 

"Z inšpekcijskimi službami 
sem imel izkušnje v gostin-
stvu. Obiskali so nas več-
krat na leto in vedno je bil 
odnos korekten. So zahteva-
li svoje, a če si se tega držal, 
ni bilo težav." 

Matjaž Colmajer, Koven 

"Glede na izkušnje z gozd-
no inšpekcijo, kar dobro 
opravljajo svoje delo. Odzo-
vejo se na vsako prijavo, kot 
so bili recimo pred leti čmi 
izkopi peska. Tudi preglede 
opravljajo redno." 

: Danica Narat, Kranj: 

i "Inšpektorji bi morali biti 
i bolj delovni, saj spuščajo 
i stvari mimo, potem pa se 
i ljudje jezijo. Ponavadi se 
: namreč odzovejo tako po-
: zno, da ni več nogoče nič 
i storiti." 

Počutijo se kot doma 
Stanovanjska skupina Stražišče je praznovala deseto obletnico. 

MATEJA RANT 

Kranj - "Zelo sem se navadil, 
počutim se kot doma, le da 
imam malo več bratov in se-
ster," je razložil 18-letni Va-
lentino Breznikar, ki že pet 
let biva v stanovanjski skupi-
ni Stražišče. Minuli petek je 
omenjena stanovanjska sku-
pina, ki deluje v okviru kranj-
skega vzgojnega zavoda, 
praznovala 10. obletnico. 
Precej krajSi Cas kot Valenti-
no pri njih živi 16-letna Nila 
Pungartnik. Pridružila se jim 
je januarja, kljub temu pa 
pravi, da so se že zelo dobro 
ujeli in se dobro razumejo. 
"Veliko bolj se posvečam 
tudi šoli," je še priznala Nika. 

"Otrod sodelujejo tudi pri 
gospodinjskih opravilih in 
ravno tako se pregovarjamo, 
kdo bo odnesel smeti, ali je 
soba pospravljena in podo-
bno," je o osemčlanski skupi-
ni, ki je svoj novi dom našla v 
Slražišču, povedala ravnate-
ljica Vzgojnega zavoda Kranj 
Staša Sitar. Gre za četrto od 
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Stanovanjska skupina Stražišče je praznovala dcsctletnico./fo<»:Cor.zJK.vi.i 

petih stanovanjskih skupin, 
ki so se oblikovale po selitvi 
iz Preddvora. K njim napoti-
jo mlade z različnimi težava-
mi iz vse Slovenije, čeprav v 
zadnjem času dajejo pred-
nost predvsem otrokom iz 
Gorenjske, je pojasnila Staša 
Sitar. Ta čas pri njih biva 

osem mladih, starih od 13 do 
19 let, v desetih letih pa se je 
v Stražišču zvrstilo že 44 
otrok. "Poskušamo jim na-
domestiti, kar jim je manjka-
lo v lastnih družinah, da se 
počutijo vame in sprejete. 
Seveda pa vsi dobijo tudi 
možnost nadaljnjega izobra-

ževanja." Tako naj bi se po 
končanem šolanju normalno 
vključili v družbo. 

Staša Sitar tudi ni skopari-
la s pohvalami sosedov. 
"Okolica nas se je že v začet-
ku dobro sprejela, spremlja-
jo tudi naše delo in sodeluje-
jo z nami." 

R O K O M E T 
P R V E N S T V E N A T E K M A 

RD KNAUF INSULATION : PREVENT 
Športna dvorana Poden 
SOBOTA, 19.4.2008, ob 20. uri 

Lii^' 
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O D E J A K E D : M E R K U R C E L J E 
SOBOTA, 19. 4. 2008, ob 17. URI 
Š P O R T N A D V O R A N A P O D E N VABLJENI! 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

V petek bo oblačno z občasnimi padavinami. Popoldne 
bodo padavine postopno ponehale. V soboto bo dopoldne 
oblačno s padavinami, nato se bo začelo jasniti. V nedeljo 
bo sončnb in topleje. Zjutraj bo ponekod megla. 

A|Mci}a RS za oltoU, Urad 2a MM««,lo9ijo 

PETEK 

3/12°C 

SOBOTA 

6/13°C 

NEDELJA 

4/17°C ' o Reka 
ir/II^C 

KRAN) 

Ledena dvorana ima uporabno dovoljenje 

V ponedeljek se je iztekel rok za dopolnitev vloge za izdajo 
uporabnega dovoljenja za večnamensko dvorano z ledeno 
ploskvijo na Zlatem polju v Kranju. Naložbenik Expo biro iz 
Maribora je vlogo pravočasno dopolnil z manjkajočim so-
glasjem Uprave RS za zaščito in reševanje glede požarne 
varnosti, v torek pa je Upravna enota Kranj že izdala uporab-
no dovoljenje. Spomnimo, da gre pri naložbi za javno za-
sebno-partnerstvo, pri katerem sodeluje Mestna občina 
Kranj, in da so temeljni kamen za montažno dvorano posta-
vili že marca leta 2006. Uradno odprtje dvorane je bilo na-
povedano že za lansko leto, sedanji načrtovani datum slav-
nostnega odprtja je 15. maj. "Približno mesec dni bo še tra-
jal remont, potem bomo začeli poletno sezono. Prednost 
bomo dali športnim dogodkom, glede na povpraševanje 
bomo dvorano namenili tudi drugim prireditvam. Sredi av-
gusta se bo s položitvijo ledene ploskve začela zimska sezo-
na," je povedal upravitelj dvorane Miro Oberstar. S. K. 

ŽIROVNICA 

Premajhen vrtec 

V vrtec pri OŠ Žirovnica je letos na novo vpisanih 50 otrok, 
kar je največ doslej. Ker se bo s prehodom predšolskih otrok 
v šolo sprostilo le 35 mest, bo nekaj malčkov zagotovo treba 
zavrniti, je povedal ravnatelj Valentin Sodja. Župan Leopold 
Pogačar predlaga, da bi nastalo zadrego rešili tako, da bi 
prednostno sprejemali domače otroke, v primeru prostih 
mest pa tudi otroke iz drugih občin. Sodja na drugi strani 
meni, da se ne bi smeli togo zapirati v meje občine: "Doslej 
ni bib treba odklanjati otrok iz drugih občin, nenazadnje tudi 
žirovniških v drugih občinah ne odklanjajo. Starši pač izbira-
jo vrtec, glede na stil življenja, kraj zaposlitve..." Vrtec ta čas 
obiskuje okoli sto otrok, od tega osem iz sosednjih občin. 
Štiri skupine delujejo s povečanim normativom, ena pa je v 
manjši igralnici, ki so jo uredili v zbornici strokovnih delavk. 
Kapaciteto vrtca bi lahko povečali z dograditvijo dveh učilnic 
in kabineta za prvi razred, s čimer bi se v vrtcu sprostili dve 
igralnici, pravi ravnatelj: "Upam, da bomo to lahko rešili ob 
gradnji dvorane, ko bo gradbišče odprto." A. H. 

Mladoporočenci 

Na Zgornjem Brniku sta se 12. aprila poročila Darjan česen 
in Darja Kranjc. Mladoporočencema čestitamo in jima s 
čestitko, prejeto na matičnem uradu, podarjamo polletno 
naročnino na Gorenjski glas. 
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RADIO KRANJ d.0.0. 
Stritaijeva ul- 6. KRANJ 

lEtEFON: 
((M) a s i - a a a o 
(04) 2 8 1 - 2 2 2 1 Mnuc 
(04) 2 0 2 2 - 2 2 2 
(OSI) 303-S05Mio<lRuia>u 

FAJC 
(04) 2 B 1 - 2 2 2 S KOUOM 
(04) 2 S 1 - 2 2 2 B iniiu 
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