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Praznik dela 
Spet bodo goreli kresovi, spet bo bučno in 
veselo. Praznujte, praznik dela je resnično naš. 

MARIJA VOLČJAK 

Praznik dela je tako globo-
ko vsajen v našo zavest, da še 
noben novodobni politik ni 
resno poskušal ukiniti dru-
gega prazničnega dne, če-
prav je bilo uvedenih kar ne-
kaj novih praznikov in če-
prav delamo veliko več kot 
včasih. Pri Gorenjskem gla-
su nam niti na misel ne pri-
de več, da bi naredili dvojno 
številko in odšli na kratke po-
6tnice. Bralci bi medtem 
brali kaj drugega in to morda 
nadaljevali tudi kasneje... 

Spremenila se je tudi podo-
ba dela samega. Včasih so 
nam ubijali v glavo, naj se 
pridno učimo, da nam ne bo 
treba delati. Danes otrod po-

slušajo, naj se pridno učijo, da 
bodo lahko delali. Podobo tr-
dih, žuljavih rok sta zamenja-
la stres in izgorelost Delo pa 
je ostalo delo. Tako kot včasih 
potrebujemo počitek, danes 
bi temu lahko rekli vzdrževa-
nje in servis, kakor ju navse-
zadnje potrebujejo vsi stroji in 
naprave, ki nas obdajajo. 

Praznik dela ima uporni-
ški značaj, zategadelj je ra-
zumljivo, da je postavljen na 
začetek maja, v najbolj cveto-
če pomladne dni. Če bi imel 
zahvalni značaj, bi ga praz-
novali jeseni, ko so kašče 
polne, ko se mošt spremeni 
v vino. V sebi namreč nosi 
večen opomin, da moramo 
delo spoštovati, vsako dobro 
opravljeno delo. 

Plačo za hujši prometni prekršek 
Danes je začel veljati spremenjeni zakon o varnosti cestnega prometa, ki naj bi z visokimi kaznimi 

zagotovil več reda na slovenskih cestah. 

SIMON ŠUBIC 

Kranj - Spremenjeni zakon 0 
varnosti cesmega prometa, 
ki so ga pripravili na promet-
nem ministrstvu, prinaša 
kup novosti, v javnosti pa 
največ pozornosti vzbujajo 
nove kazni, ki so za najhujše 
prekrške drastično višje od 
dosedanjih. Nekatere so tako 
visoke, da boste takoj ob pla-
čo ali dve. Najvišja kazen je 
predpisana za prekoračitev 
dovoljene hitrosti v naselju 
za več kot 50 kilometrov na 
uro, za kar boste morali pla-
čati tisoč evrov globe, prejeli 
pa boste tudi devet kazen-
skih točk. Več na 8. strani. 

Policisti ne bodo pisali samo visokih kazni, najhujšim prekrškarjem bodo smeli po novem 
zaseči tudi vozHo. 1 f««: t?« ooki 

Prijetne prvomajske praznike 
vam 

CiorenjskiGlas 

Naslednja Številka Gorenjskega glasa bo izJIa v torek, 6. maja. 

SREDNJA VAS PRI BOHINJU 

Ravnikov Requiem 

Pevska šola Bled in Društvo jarina Bohinj vabita v nedeljo, 4. 
maja, ob 17. url v župnijsko cerkev sv. Martina v Srednji vasi 
v Bohinju na prvo koncertno izvedbo Requiemo skladatelja 
)anka Ravnika (1891-1982). Skladba za zbor In orgle je bila na-
pisana v času prve svetovne vojne, odkrita pa šele lani. Pevce 
je za koncert pripravila Janja Hvala, dirigiral jim bo jurij 
Dobravec, na orgle pa jih bo spremljala Tamara Krajnc. I. K, 
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A K T U A L N O 

Porušili spomeniško 
zaščitena toplarja 
v zadnjem letu je zasebnik iz Motni-
ka samovoljno ponjšil dva znana to-
plarja. Storilec trdi, da sta bila dotra-
jana, vendar sosedje tega ne potrjuje-
jo. Njegovo početje je biio prijavljeno 
inšpekcijskim službam, a ukrepal še 
ni nihče. 

G O R E N J S K A 

Negotova usoda 
apartmajev 
Občina Kranjska Gora vztraja pri tem, 
da mora v Jasni stati gostinski lokal in 
ne apartnnajski objekt. Prepričani so, 
da pristojne službe pri odločanju niso 
upoštevale vseh dejstev. Lastnik je 
prepričan, da dela v skladu z zako-
nom. 
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R A Z G L E D I 

Mladim pravim: 
Glej okrog sebe in slikaj 
Joco ŽnidarSič, fotoreporter, dobitnik 
letošnje novinarske nagrade za živ-
ljenjsko delo, pravi zase, da je univer-
zalni Slovenec. Po starših je Dole-
njec, spočet je bil v Gorenji vasi, ro-
jen pa pred sedemdesetimi leti v Šo-
štanju. 10,11 

R A Z G L E D I 

Na Kosovu slovenske 
vojake najbolj ogroža 
promet 
Danes mineva drugi mesec, odkar je 
350 pripadnic in pripadnikov Sloven 
ske vojske 17. slovenskega kontin 
genta pričelo šestmesečno delova 
nje.na zahodnem delu Kosova. 

1 2 , 1 3 
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POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si 

Na Gorenjskem 
slovesno za praznik dela 
Po Gorenjskem bodo ob prazniku dela pripravili 
številna prvomajska srečanja. 

MATEJA RANT 

Kranj - Osrednje prvomajsko 
srečanje bo Svet gorenjskih 
sindikatov tudi letos pripravil 
na Joštu nad Kranjem, kjer 
pričakujejo od 10 do 15 tisoč 
ljudi. Ob 11. uri bo zbrane 
nagovoril predsednik Sveta 
gorenjskih sindikatov Rajko 
Bakovnik, nato pa bo sledil 
kulturno 2abavni program, v 
katerem bosta med drugim 
nastopila ansambla . Pop De-
sign in Veseli svatje. Na 
predvečer praznika pa bodo 
ob 21. uri pripravili kresova-
nje z ognjemetom. 

Zveza svobodnih sindika-
tov bo prav tako že tradicio-
nalno prvomajsko srečanje 
pripravila na Križni gori nad 
Škofjo Loko, ki se bo začelo 
ob 11. uri. Slavnostni govor-
nik bo sekretar Sindikata tek-
stilne in iBnjarsko-predelo-
valne industrije Slovenije 
Anton Rozman. Na Pristavi v 
Javomiškem rovtu bo ob 11. 
uri srečanje pripravila pod-
ružnica sindikata kovinske 
in elektro industrije v Acro-
niju. Zbrane bo nagovoril 
župan občine Jesenice To-
maž Tom Mencinger. Prvo-
majsko srečanje na Šobcu, kd 
ga pripravljajo radovljiška 
občina, Linhartova dvorana 

Radovljica in Turistično druš-
tvo Lesce, se bo začelo ob 14. 
uri. Slavnostni govornik bo 
direktor direktorata za invali-
de pri ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve 
Cveto Uršič. V kulturnem 
programu bodo nastopili Pi-
halni orkester Lesce, moški 
pevski zbor Anton Tomaž 
Linhart in mažoretna skupi-
na osnovne šole A T. Linhar-
ta. Druženje se bo nadaljeva-
lo s plesom ob glasbi ansam-
bla Veseli Begunjčani. 

Krajevna skupnost in pros-
tovoljno gasilsko društvo 
Jarše-Rodica bosta pripravila 
tradicionalno prvomajsko 
srečanje s kulturnim progra-
mom na Rudniku. Zbor po-
hodnikov je ob 7. uri pred ga-
silskim domom. Kot vsako 
leto bo prvomajsko srečanje 
tudi v Kamniški Bistrid, za-
čelo se bo ob 11. uri. Od 5. do 
8. ure pa bodo v Budnarjevi 
muzejski hiši v Zg. Palovčah 
nad Kamnikom stregli s pr-
vomajskim golažem. Na pr-
vomajsko srečanje vabi še 
društvo krajanov Zg. in Sp. 
Tuštanja, in sicer ob 11. uri 
na gradu Tuštanj. Spremlja-
la ga bo povorka starodobnih 
vozil, ki bo ob 13. uri krenila 
izpred gostišča Soklič v Zalo-
gu pod Sveto Trojico. 

mrilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme I V A N A Z U P A N C iz Bohinjsl(e Bistrice. 

Ekskluzivno na Gorenjskem glasu 
500 strani obsegajoča knjiga, ki govori o življenju 
"vihamika", ki ga je življenje premetavalo in utrdilo. 

Zelo zanimiva knjiga 
za Gorenjce, 
saj se napeč dogaja prav 
v naših krajih. 

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena za bralce 
Gorenjskega glasa z 
10% popustom 
samo 

lUDOVAN HKAST 

V I H A R N I K 
NA RAZPOTJIH ČASA 

2 3 , 2 EUR 
+ poštnina 

Gorenjski Glas Za ms beležimo čas 

^^ Gorenjska Gremo gor. 

Delavcem ostaja le negotovost 
Iskraemeco, svetla prihodnost ali zvezda, ki ugaša, je bila iztočnica okrogle mize, ki jo je minuli 
teden pripravil kranjski odbor SD. 

MATEJA RANT 

Kranj - Namen okrogle mize 
je bil, sodeč po naslovu, po-
gledati v prihodnost tega ne-
kdanjega paradnega konja 
kranjske industrije, žal pa so 
se ozirali predvsem v prete-
klost. Tudi glede tega so 
mnoga vprašanja ostala od-
prta, recimo glede vsebine 
prodajne pogodbe, ki so jo 
sklenili z egiptovskim kup-
cem, saj se povabilu na okro-
glo mizo nista odzvala pred-
stavnika Soda in Kada. Kljub 
temu je za vsaj malce optimi-
stičen zaključek poskrbel 
predsednik uprave Iskrae-
meca Janko Štehamik, ki je 
pojasnil, da po najnovejših 
informacijah egiptovski last-
nik ne namerava seliti sede-
ža podjetja in proizvodnje, 
bo pa v drugih državah usta-
navljal razvojne centre. 

Kljub temu med delavci 
vlada negotovost, je opozoril 
predstavnik sindikata Jože 
Petek. "Kljub novemu lastni-
ku ni čutiti sprememb, vpra-
šanja glede zaposlitev, uki-
njanja programov in podo-
bno ostajajo brez odgovo-
rov." Janko Štehamik mu je 

Odgovora na vprašanje, ali Iskraemeco čaka svetla prihodnost ali je zvezda, ki ugaša, 
okrogla miza kranjskega odbora SD ni ponudila. / fou: Tiru dou 

na to odgovoril, da je poslov-
ne negotovosti v gospodar-
stvu nasploh preveč. "Sicer 
pa podjetje ima naročila, de-
lamo boljše kot prej, produk-
tivnost se veča, dolgovi se 
zmanjšujejo," je med dru-
gim naštel Štehamik. Obe-
nem pa je dopustil tudi mož-
nost, da Egipčani podjetje za-
prejo in gredo drugam. Ob 
tem je poslanec Milan M. 
Cvikl opozoril, da je za neiz-
polnjevanje določil iz prodaj-

KRANJ 

Preživeli borci v Kališah 
Zaradi prodiranja zavezniške vojske proti severu Italije so 
konec zime leta 1945 okupacijske in kvizlinške sile z ofenzi-
vo Winterende okrepile napade na partizane na Primorskem 
in v Škofjeloškem hribovju ter si tako hotele olajšati more-
bitni umik. V Čepovanski dolini, na Trnovski in Banjški pla-
noti so utrdile močne postojanke in tako preprečile oskrbo-
vanje partizanov na Cerkljanskem. Oskrba je bila možna 
samo prek Jelovice in po severnih grebenih Selške in Poljan-
ske doline. Štab 31. divizije se je odločil, da bo preprečil 
gradnjo novih postojank in uničil že utrjeno pri sv. Križu nad 
Selcami, kjer so domobranci nad cerkvijo zgradili tri bunker-
je, jih z rovi povezali z mežnarijo in cerkvijo ter se utrdili v 
zvoniku in v večji kmečki hiši v Kališah. Napad je ponoči io. 
marca leta 1945 uspešno Izvedla Prešernova brigada, v kate-
ri so bili večinoma borke in borci z Gorenjske, in domobran-
ce pognala v beg. V odlično vodeni akciji sta padla dva par-
tizana, pet pa je bilo ranjenih, med njimi tudi komisar briga-
de Viktor Kirn. Po uspehu v Kališah in pri sv. Križu je bila bri-
gada poslana na Trnovsko planoto, ponoči s i. na 2. maj pa 
je hudo izčrpana skupaj s Škofjeloškim odredom zasedla 
Gorico, je zapisal v spominih na takratne dogodke borec 
Prešernove brigade Viktor Skumavc. Preživeli udeleženci teh 
bojev se redno srečujejo. Letos so se dobili na Habjanovi 
domačiji v Kališah, od koder je fotografija. V sredini (2 diplo-
mo) stoji nekdanji komisar brigade Viktor Kirn. J. K. 

ne pogodbe predpisana ka-
zen bore tri milijone evrov. 
Zato je bila po njegovem 
pred leti odločitev države, da 
dokapitalizira podjetje in ga 
nato, ko je ugotovila, da ga 
sama ne more upravljati, 
proda, napačna. "Prodaja je 
bila prehitra in brezvestna. 
Javnosti zato želimo poveda-
ti, da je treba programe pre~' 
oblikovanja podjetij pripravi-
ti drugače, sicer lx)do tudi 
druga podjetja, kot so Gore-

nje ali Mura, končala podo-
bno," je opozoril Cvikl in do-
dal, da bo ta napaka ob sploš-
ni gospodarski recesiji za 
Iskraemeco lahko usodna. 
Štehamik se je strinjal, da je 
bila v primeru Iskraemeca 
storjena napaka, ki je danes 
ni več mogoče popraviti,, in 
da bi bila vsebina prodajne 
Z g o d b e lahko "drugačna. 
"Dajmo se iz.te zgodbe kaj 

;; naučit;7.pa bo za vse dobro," 
je končd Štehamik. 

KRATKE NOVICE 

IDRIJA 

Franja obnovljena leta 2010 

Poslanec Socialnih demokratov Samo Bevk, ki je bil izvo-
ljen v prvi (gorenjski) volilni enoti za volitve poslancev v 
državni zbor, je uspel z nekaterimi pomembnimi poslan-
skimi pobudami. Zavzema se za ureditev prometnic na ob-
močju Idrije in Cerknega ter za povezave tega območja 
Slovenije z Gorenjsko, na njegovo pobudo pa je bila obno-
va partizanske bolnišnice Pranje uvrščena v nacionalni 
program za kulturo. Letos naj bi sanirali zaledje soteske 
Pasica, ki jo je hudo prizadelo neurje septembra lani, pri-
hodnje leto pa naj bi se začela obnova bolnišnice. Konča-
na naj bi bila v letu 2010. Samo Bevk se zavzema, da bi 
tudi dediščino proizvodnje živega srebra v Idriji uvrstili na 
Unescov seznam kulturne dediščine, med katero naj bi na 
njegov predlog uvrstili tudi dva značilna slovenska običaja: 
kurentovanje in laufarijo. J. K. 

IguBgANA 

Sodniki se pripravljajo na stavko 
Nad polovico sodnikov se je po podatkih stanovskega druš-
tva odločilo za stavko. Sodniki zahtevajo skladno z ustavno 
odločbo iz leta 2006 celovitejšo ureditev svojega položaja in 
primerljive plače s funkcionarji zakonodajne in izvršne obla-
sti. Predsednica sodniškega društva Janja Roblekje poveda-
la, da so s tem dani pogoji za začetek postopkov v zvezi z 
napovedano stavko. Po 5. maju naj bi bilo znano, kdaj in 
kako bodo sodniki stavkali in koliko časa bo stavka trajala. 
Ker po besedah ministra za javno upravo Gregorja Viranta v 
tem mandatu ni mogoče pričakovati sprememb zakona o si-
stemu plač v javnem sektorju, ker naj bi bil ta po njegovem 
mnenju ustrezen, ker nagrajuje nadpovprečno sodniško 
delo, je društvo samo pripravilo predlog spremenjenega za-
kona o sodniški službi in ga že posredovalo poslancem. Ta 
zakon lahko po mnenju sodniškega društva celovito uredi 
njihov položaj. Sodniki so po tem predlogu razvrščeni v tri 
plačne skupine. Taka ureditev je veljala do reorganizacije 
slovenskega sodstva. J. K. 

mailto:danica.zavrl@g-glas.si
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Porušili zaščitena toplarja 
v zadnjem letu je zasebnik iz Motnika samovoljno porušil dva znana toplarja. Njegovo početje je bilo 
prijavljeno inšpekcijskim službam, a ukrepal še ni nihče. 

JASNA PALADIN 

Motnik - Motnik, nekdaj 
znan po svojih mogočnih to-
plarjih, je od sredine aprila 
osiromašen za že drugi spo-
meniško zaščiten objekt Ja-
nez Grad je namreč po Ma-
tijčevem kozolcu, ki je sicer 
stal na njegovi zemlji, a je bil 
zaščiten z veduto trga Mot-
nik, pred tremi tedni z vili-
čarjem porušil še Jemejkov 
toplar, ki je bil zaščiten v 
sklopu vaške celote. Njegova 
lastnina še ni bila določena, 
saj se Gradovi za mejo parce-
le še tožarijo na sodišču. 

"Ta kozolec je bil od ne-
kdaj v naši lasti, in čeprav je 
bil star že okrog 140 let, je bil 
v odličnem stanju. V sklopu 
naše ekološke kmetije, na ka-
teri sva zaposlena oba s part-

Zdaj porušeni Jernejkov kozolec je bil kot lokalna znamenitost vključen tudi v Motniško 
turistično pot / foio: mih und« 

Andreja Hribovšek in Mih Lindič sta se ogorčena nad 
ravnanjem soseda po pomoč obrnila na strokovne inštitucije. 

nerjem, smo ga uporabljali 
za spravilo kmetijskega orod-
ja in pridelkov in za predsta-
vitev kmečkega življenja," sta 
povedala Andreja Hribovšdc 
in Mih Lindič z ekološke 
kmetije pri Jemejk, ki sta ko-
nec minulega tedna proble-
matiko predstavUa širši jav-
nosti - novinarjem in pred-
stavnikom občine Karimik. 
"Zadevo sva prijavila polidji, 
pisala pa sva tudi pristojnim 
inštitucijam, tako inšpekto-
ratu za okolje in prostor kot 
tudi inšpektoratu za varstvo 
kulturne dediščine, a odgo-
vora do zdaj še ni bilo," sta še 
povedala. 

Gradovi, ki so prepričani, 
da je tudi Jemejkov kozolec 
stal na njihovi zemlji, so oba 
objekta porušili, ker naj bi 
bila dotrajana, o čemer so s 
posebnim dopisom oktobra 

lani tudi obvestili Hribov-
škove. Na dogajanje se je od-
zvala tudi kranjska enota za-
voda za varstvo kulturne de-
diščine, kjer so potrdili, da 
sta objekta bila spomeniško 
zaščitena. Kot je povedal 
vodja te območne enote Mi-
loš Ekar, si bodo prizadevali, 
da bi storilca kaznovali z de-
namo kaznijo ali - kot pred-
videva novi zakon - z zahtevo 
po vzpostavitvi prvotnega 
stanja. 

Nad dogajanjem so ogor-
čeni tudi ostali Motničani. 
"Člani sveta KS dogodek res-
nično obžalujemo. Porušena 
kozolca sta predstavljala in 
ponazarjala ostanke starega 
trškega jedra in sta bila med 
poglavitnimi in zelo dragoce-
nimi ostaiiki takratnega živ-
ljenja," je zapisal predsednik 
KS Marjan Semprimožnik. 

Svetniki o razvoju Medvod 
Sprejet je osnutek strateškega dela prostorskega načrta za občino Medvode. Svetniki so med drugim 
opozorili na pomanjkanje površin za obrtne poslovne dejavnosti. Želja tudi po trgovskem centru. 

MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Medvoški občin-
ski svetniki so obravnavali 
zelo obsežno gradivo, ki bo 
pomembno vplivalo na raz-
voj občine Medvode v pri-
hodnje, Obravnavali so na-
mreč osnutek strateškega 
dela Občinskega prostorske-
ga načrta občine s prikazom 
pobud, katerega sestavni del 
so bile tudi številne študije. 
Osnutek so sprejeli in bo od 
6. maja do 4. junija razgr-
njen v sejni sobi občine in v 
krajevnih in vaških skupno-
stih, 29. maja bo opravljena 
tudi javna obravnava. V tem 
času lahko na osnutek zain-

teresirani še podajo pripom-
be, ne pa več novih pobud, 
nato pa bodo dopolnjeni 
osnutek svetniki obravnavali 
še enkrat. 

Seveda je želja vseh, da bi 
v Medvodah izboljšali raz-
mere, tudi na področju 
obrtno poslovne dejavnosti, 
saj že dolgo ne morejo več 
slediti velikemu povpraše-
vanju in zanimanju podje-
tij. Kot je pojasnila Karla 
Jankovič z Ljubljanskega 
urbanističnega zavoda, kjer 
so izdelali osnutek novega 
prostorskega plana, imajo 
Medvode za to številne 
omejitve v prostoru, kot so 
na primer Sava, Sora, Kra-

jinski park Polhograjski 
Dolomiti, kmetijska zem-
ljišča prve kategorije. Med-
voščani si želijo tudi več 
konkurence na področju tr-
govine, saj je v Medvodah le 
Mercator. Vendar tudi v 
osnutku območja, ki bi bil 
rezerviran za trgovski cen-
ter, posebej niso predvideli. 

Kot ključne prostorske 
probleme v občini so med 
drugim navedli še neizobli-
kovanost središča, konflikti 
med industrijo in stanovanj-
skimi območji, neuravnote-
žen razvoj centralnega in za-
lednega dela občine, po-
manjkanje urejenih šport-
nih rekreacijskih površin ter 

seveda preobremenjenost 
regionalne ceste Ljubljana-
Kranj. Promet skozi Medvo-
de se bo bistveno zmanjšal z 
načrtovano obvoznico. Po 
projekcijah naj bi se število 
prebivalcev v občini do leta 
2035 povečalo za skoraj 17 
odstotkov, od 14.456 leta 
2006 na 16.900 leta 2035. 
Predvidena je širitev stano-
vanjskega območja v Žle-
beh, manjša v Preski, za-
okrožitev pozidave v Vašah, 
širitev v Žejah in v Smledni-
ku, pozidava pa je predvide-
na tudi na nogometnem 
igrišču v Medvodah, ki je 
bilo vrnjeno v denadonaliza-
djskem postopku. 

Ureditev preskrbe 
z zemeljskim plinom 
Občina Šenčur namerava pravno urediti izvajanje 
gospodarske javne službe preskrbe z zemeljskim 
plinom na svojem območju. 

SIMON SUBIC 

Šenčur - Po obstoječem 
energetskem zakonu je v 
pristojnosti katerekoli obči-
ne izbira sistemskega opera-
terja distribudjskega omrež-
ja zemeljskega plina in dolo-
čitev pogojev, pod katerimi 
lahko izbrani distributer iz-
vaja svojo dejavnost, zato 
Občina Šenčur pripravlja 
ustrezen odlok, s katerim bo 
pravno uredila izvajanje go-
spodarske javne službe pre-
skrbe z zemeljskim plinom 
na svojem območju. Odlok 
je občinski svet v prvem bra-
nju potrdil. 

V nastajajočem odloku bo 
določeno, da bo en sistemski 
distributer izvajal javno služ-
bo preskrbe s plinom na ce-
lotnem območju občine, 
pravico do izvajanja javne 
službe pa mu bo občina po-
delila za največ 35 let. Obči-
na lahko določi tudi več 
ožjih območij, pravico do iz-
vajanja javne službe na njih 

pa podeli drugemu operater-
ju. S tem bodo omogočili 
Domplanu iz Kranja, ki že 
izvaja preskrbo z zemelj-
skim plinom na območju 
novega naselja Britof-Voge, 
in šenčurskemu podjetju 
Protim Ržišnik Pere, ki s pli-
nom preskrbuje Obrtno po-
slovno cono Šenčur, da na-
daljujeta svojo dejavnost 
tudi v prihodnje. 

Za preskrbo drugih naselij 
za zdaj ni interesentov, niti 
za Šenčur, kjer si je občina 
ob zadnji gradnji komunal-
ne infrastrukture neuspešno 
prizadevala pridobiti zaseb-
nega investitorja, ki bi bil pri-
pravljen s svojim denarjem 
zgraditi plinovod in ga po-
tem upravljati. "Pred začet-
kom gradnje komunalne in-
frastrukture v Vogljah smo 
se sestah s tremi možnimi 
investitorji v tamkajšnji pli-
novod, pa ni bil nihče pri-
pravljen vanj vložiti svojega 
denarja, ker se mu investid-
ja v 35 letih ne bi povrnila. 

ŠKOFJA LOKA 

Pozitivno mnenje za Petra Žagarja 

Škofjeloški občinski svetniki so na zadnji seji dali pozitivno 
mnenje h kandidaturi Petra Žagarja za ravnatelja Srednje le-
sarske šole Škofja Loka. Žagar je funkcijo ravnatelja na tej 
šoli opravljal že do sedaj. Na razpis za to delovno mesto je 
sicer v zakonskem roku prispela ena prijava, ki je izpolnjeva-
la predpisane pogoje. A. H. 
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RADOVLJICA 

Koronarno društvo tudi v Radovljici 

"Koronarna bolezen je bolezen vse družine, ki mora - tako 
kot smo to storili pri nas - popolnoma spremeniti življenje. 
En sam, prestrašen človek po infarktu tega preprosto ne 
zmore. Zato je tako pomembno, da ti takrat stojijo ob stra-
ni pravi ljudje," je svojo izkušnjo z društvom in boleznijo 
opisala Manca Gruden, ki se je Koronarnemu društvu Go-
renjske pridružila, ko je njen mož okreval po srčnem infark-
tu. Delo društva, ki si s programom vseživijenjske rehabili-
tacije že devet let prizadeva postati pomemben dejavnik pri 
varovanju zdravja in načina življenja srčnih bolnikov, so v 
petek predstavili tudi v Radovljici. Takoj ko se jim bo pridru-
žilo dovolj novih članov, bodo torej nekatere od številnih ak-
tivnosti društva pcJtekale tudi v Radovljici. Začeli bodo s 
strokovno vodeno telovadbo, načrtujejo pa tudi organizaci-
jo avtobusnih prevozov iz Radovljice in jesenic na redna 
mesečna predavanja društva v Kranj. Društvo bodo v petek, 
i6. maja, predstavili tudi na jesenicah. M. A. 

KRANJSKA GORA 

Konjeniki brez meja 
Konjeniki z okoli sto konji se bodo v četrtek, na praznik dela, 
že ob desetih zbrali na mejnem prehodu Rateče in se 
odpravili v Kranjsko Goro, kamor bodo prispeli ob 13. uri. 
Uprizorili bodo tekmovanje v spretnostnem jahanju, za 
obiskovalce pa bodo potekale številne animacijske pred-
stave, med drugim brezplačna vožnja z zapravljivčki, brez-
plačno jahanje za otroke, otroške predstave In predstavitev 
domačih obrti. Dogajanje bo spremljal pester glasbeni pro-
gram. M. A. 

TRŽIČ 

Priključnino so odpravili 

Na osnovi Odloka o vodah In Zakona o komunalni de-
javnosti je Občina Tržič konec leta 2000 sprejela sklep o 
višini priključni ne na javni vodovod in kanalizacijo. Ker niti 
zakon niti odlok več ne veljata, zakonodaja o varstvu okolja 
in gospodarskih javnih službah pa ne daje pravne podlage 
za zaračunavanje priključnin, je župan tržiške občine sklenil 
razveljaviti sedem let star sklep. Za to se je odločil tudi 
zaradi sodbe Ustavnega sodišča RS, ki je razveljavilo odlok 
mariborske občine o priključninah. V novih odlokih, ki bodo 
urejali te dejavnosti v občini Tržič, ne bodo več zajeli plače-
vanja priključnin za vodovod in kanalizacijo. Slednje bodo 
obračunali v plačilu celotnega komunalnega prispevka za 
zemljišča. Žal bo Komunalno podjetje Tržič po novem 
načinu obračuna izgubilo del prihodka, vendar druge rešitve 
ni. Občinski svetniki so potrdili predlagano razveljavitev 
sklepov iz leta 2000. S. S. 
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Negotova usoda apartmajev 
Občina Kranjska Gora vztraja na tem, da mora v jasni stati gostinski lokal in ne apartnnajski objekt. 

Lastnik prepričan, da dela v skladu z zakonom. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

Poročali smo že, da je 
upravno sodišče zavrglo tož-
bo Občine Kranjska Gora, ki 
nasprotuje izdaji gradbenega 
dovoljenja za stavbo, ki je že 
pred dvema letoma nastala 
na pogorišču nekdanjega go-
stinskega objekta ob jezeru v 
Jasni. "Zaradi varovanja jav-
nega interesa bomo vztrajali 
do konca," je prepričan 
kranjskogorski župan Jure 
Žerjav. "Občina bo uporabila 
vsa razpoložljiva pravna 
sredstva, da prepreči upora-
bo apartmajev v Jasni." Kot 
še poudarja župan, gre v Jas-
ni za eno najbolj občutljivih 
lokacij v Kranjski Gori, za 
prostor, ki je pomemben za 
vso občino in so ga zato v 
svojih prostorski načrtih na-
menili izključno gostinski 
dejavnostL 

Kljub temu je upravna 
enota Jesenice lastniku, 
družbi Jasna, izdala gradbe-
no dovoljenje za gradnjo 
apartmajskega objekta, to od-
ločitev pa je po pritožbi obči-
ne kot drugostopenjski or-
gan potrdilo tudi Ministrstvo 
za okolje in prostor ter pred 
kratkim upravno sodišče. Na 
Občini Kranjska Gora so pre-
pričani, da pristojne službe 
pri odločanju v zadevi niso 
upoštevale vseh dejstev in da 
so napačno uporabljale do-
ločbe občinskih predpisov. 
"O tem govori že dejstvo, da 
je ista upravna enota najprej 
zavrnila, potem pa za isti po-
seg izdala gradbeno dovolje-
nje. Res je, da je v času, ko je 
bila izdana prva odločba, še 
veljal Odlok o začasnih ukre-
pih za zavarovanje prostora, 
ki ga je Ustavno sodišče v za-

V objektu, ki je bil na mestu nekdanjega gostinskega lokala zgrajen po požaru leta 2005, 
je 11 apartmajev. Družba Jasna je tudi lastnik polovice jezera, dela obale in parkirišča. 

četku leta 2007 razveljavilo, 
vendar pa se predpis, ki jas-
no in nedvoumno določa iz-
rabo in dovoljene dejavnosti 
v obstoječih objektih, ki pre-
segajo splošna merila in po-
goje, ki veljajo na določe-
nem območju, v tem času ni 
spreminjal," poudarja Bošt-
jan Pristavec, vodja oddelka 
za prostor na Občini Kranj-
ska Gora. Kot pravijo na ob-
čini, je bistvo problema raz-
lično tolmačenje občinskih 
prostorsko ureditvenih po-
gojev, ki naj bi za omenjeno 
območje ob Jasni prepove-
dovali povečevanje kapacitet 
in širitev dejavnosti za ob-
stoječe objekte. "V bistvu 
gre za precendenčni pri-
mer, kako ravnati, ko pri-
pravljavec, to je občina, in 

upravna enota, pristojna za 
izdajanje gradbenega dovo-
ljenja, različno interpretira-
ta isti .dokument. Zdi se 
nam nesprejemljivo, da ob-
čina opredeli pogoje za po-
sege v prostor na svojem ob-
močju, potem pa na to, kako 
se jih upošteva, nima več no-
benega vpliva," je prepričan 
Rajko Puš, direktor občinske 
uprave. 

Vztraja pa tudi lastnik, 
družba Jasna. "Preden smo 
po požaru začeli gradnjo 
nove stavbe, je naš projek-
tant pregledal prostorske 
akte in na tej podlagi pripra-
vil načrt za stavbo z enajsti-
mi apratmajskimi enotami. 
Da imamo prav, je zdaj potr-
jeno že tretjič, zato menimo, 

' da občina izrablja izredna 

pravna sredstva, zaradi česar 
nastaja velika gmotna ško-
da," je povedal Mitja Peter-
nel, predsednik iladzomega 
sveta družbe Jasna. "Da smo 
bili pripravljeni na dialog, 
dokazuje naš predlog občini, 
da nanjo prenesemo del par-
kirišč in da del objekta na-
menimo tudi gostinski de-
javnosti. Ker smo lastniki ve-
likega dela zemljišča, bi lah-
ko svojo lastnino ogradili in 
tako preprečili dostop do je-
zera, pa tega nismo storili. 
Prepričan sem, da bi občina 
morala spoštovati odločitev 
sodišča, in bojim se, da bodo 
morali gmotno škodo, ki 
nam jo povzročajo dolgotraj-
ni postopki, plačevati vsi ob-
čani Kranjske Gore," je še 
dejal Petemel. 

Premišljujejo o svoji občini 
Predsednik KS Križe Slavko Bohinc meni, da Občino Tržič malo zanimajo težave v njihovi vasi. 

Pristavi, Seničnem, Sebenjah in Žiganji vasi. Povezali naj bi se v svojo občino. 

STOJAN SAJE 

Križe - Štiri krajevne skup-
nosti na levem bregu Trži-
ške Bistrice južno od mesta 
Tržič sestavljajo pretežno 
nižinski del tržiške občine, 
kjer je najbolj razvito kme-
tijstvo. Del prebivalstva se 
ukvarja z obrtjo in podjetniš-
tvom, večina pa se vozi na 
delo in v šole drugam. Za-
radi tega je pomembna ure-
jenost prometa. 

"V naši krajevni skupno-
sti nas najbolj žuli prav sla-
ba prometna varnost. Kri-
žišče pri trgovini v Križah 
je nevarno, od tam je proti 
naselju Snakovo zgrajen le 

del pločnika. Že v preteklo-
sti so obljubljali, da ga bodo 
gradili naprej, a je še vedno 
vse po starem. Center vasi 
je zanemarjen, posebno 
parkirišče pred domom 
kulture, kjer je komaj kaj as-
falta. Makadam je še vedno 
na delu ceste v Gozd. Tudi 
javna razsvetljava je slaba, 
saj je del Križev v temi. Mar-
sikje, zlasti v zgomjem delu 
naselja Snakovo, prebivalci 
pogrešajo kanahzadjo. Kra-
jevno skupnost Križe vodim 
šest let. Na probleme smo 
opozarjali že prejšnje vod-
stvo Občine Tržič, a je bilo 
malo odziva. Tudi sedaj je 
premalo stika z občino. 

M 
Slavko Bohinc, 
predsednik KS Križe 

Krajevne skupnosti nimajo 
niti denarja niti pristojnosti 
odločanja, kaj se bo delalo 

po posameznih naseljih. V 
takih razmerah bi bilo vse-
eno, če bi jih ukinili. Mno-
gi prebivalci štirih krajev-
nih skupnosti smo nezado-
voljni zaradi takega odnosa 
občine do reševanja naših 
težav. Razmišljamo o mož-
nosti, da bi se KS Križe, 
Pristava, Senično in Seben-
je-Žiganja vas povezale v 
samostojno občino. Dogo-
varjamo se o oblikovanju 
odbora, ki bi sprožil pobu-
do za razpis referenduma o 
ustanovitvi samostojne obči-
ne na levem bregu Tržiške 
Bistrice," je povedal Slavko 
Bohinc, predsednik Krajev-
ne skupnosti Križe. 
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V Loki bo pisano 
Prek številnih prireditev, ki so jih začeli prirejati s projektom Sejem bi! je 
živ, želijo v Škofji Loki razviti in obuditi mesto. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Škofja Loka - Del projekta 
Sejem bil je živ (poleg obno-
ve Sokolskega doma) je pro-
gram oživljanja mestnega 
središča in se avgusta letos 
zaključuje. V ta namen so v 

pred letom v občini začeli 
tiresničevati projekt Pisana 
Loka, ki zdru&ije razne pri-
reditve in so jih Škofja Loka, 
meščani in obiskovalci lepo 
sprejeli. "Projekt želimo na-
daljevati in nadgraditi. Želi-
mo, da mesto utripa, živi in 

tudi razvija. Ni nemogoče, ni 
preprosto, a z Vašo pomočjo 
lažje," so v pismu morebit-
nim sponzorjem prireditev 
zapisali župan Igor Draksler 
in projektni svet Pisane 
Loke, Id ga sestavljajo Blaž 
Kavdč, Tomaž Krpič, Stani-

Cvetlični sejem na loškem Placu je v sedmi ponovitvi lepo uspel. 

slav Praprotnik, Janez Suš-
nik in Klemen Štibelj. 

Cilj projekta je, da se Pisa-
na Loka izvaja tudi v prihod-
nje, da bo prireditev v mestu 
še več in bodo boljše, s tem 
pa več dogajanja, večje števi-
lo obiskovalcev in turistov. 
Pričakujejo, da lx) s tem me-
sto postalo zanimivo za inve-
stitorje in vlagatelje, vsi na-
šteti cilji pa bodo pomenili 
nov zagon za razvoj mesta. 
Pisana Loka v letu 2007 v 
številkah pomeni 150 prire-
ditev, 30 sodelujočih dru-
štev, organizacij in skupin, 
petdeset tisoč obiskovalcev 
in petdeset tisoč evrov prora-
čunskega denarja. 

"Z znanimi imeni na os-
mih velikih koncertih (Alen-
ka Godec, Goran Karan, 
Darja Švajger, Vlado Kreslin, 
Katrinas ... op. a.) in festiva-
lom stare glasbe imamo že 
pripravljen program za 
pomladno-poletni sklop pri-
reditev, zato smo k sodelova-
nj u vabimo tudi gospodar-
stvo," k sponzoriranju Pisa-
ne Loke vabi Mateja Hafner 
Dolenc iz Skupine za lepšo 
Loko. Ta je minuli konec 
tedna pripravila sedmi cve-
tlični sejem z ugodno po-
nudbo vseh vrst cvetja, gno-
jil, korit, sadik, semen in po-
dobno. Sejem se je v vseh 
ponovitvah tako dobro prijel, 
da so ga začeli pripravljati 
tudi v dveh drugih gorenj-
skih mestih. 

SOVODENJ 

Očistili planinske poti 

Ob dnevu Zemlje je Planinsko društvo Sovodenj pripra-
vilo očiščevalno akcijo, s katero je 27 članic in članov očisti-
lo prek 80 kilometrov markiranih poti. "Lotili smo se 
vseh planinskih poti na našem območju in hkrati poskrbeli 
za lepšo podobo ob lokalnih cestah Sovodenj-Ermanovec 
in Kladje-Ermanovec," nam je povedal Silvo Peternelj iz 
sovodenjskega planinskega društva. Po vzponu do njiho-
ve koče na Ermanovcu so očistili še njeno okolico in se 
pogovorili o odnosu planincev do okolja. Med tistimi, ki 
jim ni vseeno, je bila tudi petletna Teja Močnik. Na sliki: 
sovodenjski planinci so očistili prek 80 kilometrov marki-
ranih poti. B. B. 

G G 

mali oglasi 
04/20142 47, 

e-pošta: malioglasi@g-glas.si 
wvw.gorenjskig!as.si 

naročnine 
04/2014241 

e-pošta: narocnine@g-glas.si 
www.gorenjskiglas.si 

Ob mednarodnem prazniku dela 1. maju 
čestitamo vsem občankam in občanom občine Tržič. 

župan Borut Sajovic, občinska uprava in občinski svet 

Ž E L E Z N I K I 

Čiščenja Železnikov še niso končali 

V soboto je v Železnikih potekala čistilna akcija, ki jo je orga-
niziral mladinski svet v sodelovanju s krajevno skupnostjo in 
občino Železniki ter ob pomoči vaških odborov in društev. So-
delujoči so se zbrali na enajstih zbirnih mestih. Po besedah 
Petra Mesca, predsednika mladinskega sveta, se je akcije ude-
ležilo .prek sto udeležencev. Ker so lanske poplave za seboj 
marsikje pustile številne smeti, je bilo s čiščenjem ogromno 
dela. "Ob podjetju Niko je bilo na levem bregu Sore na dolži-
ni 250 metrov pobranih kar osem kubičnih metrov smeti. 
Strašno je onesnažen*del med Domelom in Alplesom, kjer je 
ostalo precej naplavin in tudi večjih kosovnih odpadkov, saj 
vsega v času akcije nismo mogli očistiti. K čiščenju tega dela 
bo tako treba pristopiti še enkrat, za pomoč pa nameravamo 
prositi tudi bližnja podjetja," je še dejal Mesec. A. H. 

ŠKOFJA LOKA 

Do stanovanj z javno-zasebnim partnerstvom 

Škofjeloški občinski svet se je v četrtek seznanil z namero 
občine, da se pri gradnji večstanovanjskih objektov v Virma-
šah zaradi pomanjkanja proračunskih sredstev obrne na 
javno-zasebno partnerstvo v obliki javnonaročniškega (po-
godbenega) razmerja. V sklopu projekta Virmaše je predvi-
dena gradnja dveh večstanovanjskih objektov v skupini iz-
meri 1.416 kvadratnih metrov. Občina bo v projekt vložila 
komunalno opremljeno zazidljivo zemljišče v izmeri 1.629 
kvadratnih metrov, projektno dokumentacijo in veljavno 
gradbeno dovoljenje, s tem pa ji bo pripadlo šest do osem 
neprofitnih stanovanj. Zasebni partner bo zagotovil denar 
za gradnjo, pripadlo pa mu bo deset do dvanajst stanovanj 
za prodajo na trgu. A. H. 

Občankam in občanom občine 
Cerklje na Gorenjskem 

čestitamo za i. maj - praznik dela. 

Župan Franc Čebulj in občinski svet 

Ob bUžajočih se praznikih 
želimo vsem bralcem Gorenjskega glasa, 
občankam in občanom občine Preddvor 
in enako tudi občanom sosednjih občin 
prijetno in veselo praznovanje. 

Župan, občinski svetniki 
in uprava Občine Preddvor 

Ob bližajočih se praznikih želimo vsem občankam in občanom 
obane Ško^a Loka prijetno in veselo praznovanje. 

župan Igor Draksler 
s svetnicami In svetniki in obansko upravo 

mailto:malioglasi@g-glas.si
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si


REPORTAŽA 

Park dinozavrov v bližini Gradca 

Hotel na drevesu pri drzni opici 

Obisk živalskega vrta 

Na praznični izlet 
z otroki 
Pred prvomajskimi prazniki mnog i starši razmišljajo, na kakšen zanimiv izlet bi lahko peljali otroke v 

bližajočih se prostih dneh. Nanizali vam bomo nekaj namigov za družinska potepanja. 

URŠA PETERNEL 

V Bohinj 

Na zanimiv izlet se lahko 
odpravimo v Bohinj. Prvi po-
stanek je lahko v Studorju na 
Ranču Mrcina, kjer otroci 
lahko jahajo na islandskih 
konjih - bodisi v maneži bo-
disi se skupaj s starši in v 
spremstvu vodnikov podajo 
na terenski izlet po neokr-
njeni naravi Triglavskega na-
rodnega parka. Na ranču 
imajo petnajst konj, od tega 
devet islandskih, falabello, 
dva lipicanca, polnokrvno 
arabko, haflingerjea in hol-
štajnca. Družbo jim delajo 
pujs, pes in mački. Islandski 
konji so miroljubni in prijaz-
ni, zato lahko jezdijo tudi 
najmlajši jahači, za katere 
imajo na ranču posebna se-
dla z ročaji. Naslednja točka 
izleta v Bohinj so lahko kori-
ta Mostnice ali vzpon na Vo-
gar ali Studor, lahko pa se z 
gondolo popeljemo na Vo-
gel, kjer je pred kratkim za-
živela alpska vas. Na jezeru 
pa otroke vedno navdušita 
turistična ladjica in vožnja z 
njo. Če imamo s seboj kopal-
ke, se v Bohinju lahko tudi 
okopamo - ne sicer v jezeru, 
ki je še prehladno, ampak v 
vodnem parku. 

V Kekčevo deželo 

V gozdu pod Vršičem je 
že nekaj let Kekčeva dežela. 

A pot do nje je skrivna ... 
Poznajo jo le v kranjskogor-
ski agenciji Julijana ... Ma-
lim in malo starejšim obis-
kovalcem pokažejo rov, ki 
pelje v Kekčevo deželo. Ke-
kec jim postreže s pastirsko 
maUco, teta Pehta jim za-
upa nekaj skrivnosti o zdra-
vilnih zeliščih, z malce sre-
če pa srečajo tudi Bedanca, 
ki je letos po pripovedova-
nju sodnika Vitranca posta-
vil ducat novih izjemno ne-
varnih in prepovedanih pa-
sti ... Izlet traja dve uri, za 
individualne obiske imajo v 
maju in juniju namenjen 
popoldanski termin ob so-
botah. 

V park dinozavrov 

Nekaj dlje se bo treba pe-
ljati, če se odločimo za izlet 
v park dinozavrov (Styra-
ssic Park) v bližini avstrij-
skega Gradca, natančneje v 
kraju Bad Gleichenberg, ki 
bo zagotovo navdušil naj-
mlajše. V gozdu dinozavrov 
si boste lahko ogledali več 
kot 75 dinozavrov v naravni 
velikosti, živali ledenih dob 
in sedem mihjonov let zgo-
dovine človeštva. Občasno 
pripravljajo predstave z "ži-
vim spinozavrom", ki ga 
spustijo iz njegove votline, 
pripravijo posebno predsta-
vo v dino-hiši ali na igrišču 
... Otroci si lahko ogledajo 
mini živalski vrt in se spuš-
čajo po pragozdni drči. ig-

rajo na otroškem igrišču... 
Če želimo ostati vsaj dva 
dni, pa je nepozabna dogo-
divščina spanje v Hotelu na 
drevesu pri drzni opici. Ho-
tel na drevesu ima štirinajst 
drevesnih hišic, ki imajo po 
štiri postelje in majhno te-
raso, namestili pa so jih na 
drevesa tri metre visoko. V 
okviru hotela je še hišica s 
sanitarijami in kopalnico, 
dino-restavracija, dino-
kino, cirkus ... Novost pa je 
hotel na drevesu Afrika, ki 
stoji kar šest metrov visoko, 
v sobi pa sta tudi televizija 
in stranišče. Ob tem je tre-
ba omeniti, da imajo vsi 
otroci, ki praznujejo rojstni 
dan, prost vstop. 

like je napet milni mehur-
ček, zakaj se barve na mil-
nem mehurčku spreminja-
jo in še mnogo drugega. 

Obisk znamenitosti 

Praznični dnevi so kot 
nalašč tudi za obisk sloven-
skih znamenitosti, kot so 
Blejski grad. Škocjanske 
jame, Postojnska jama, Li-
pica, Volčji Potok, Mozirski 
gaj. Lahko se odpravimo v 
Planino pod Golico, kjer 
bodo ravno za praznike 
dnevi narcis. Poljane pod 
Golico bodo polne belega 
bogastva ... Bolj navdušeni 
hribolazci pa se lahko 
povzpnejo tudi na Golico. 

V hišo eksperimentov In na potep kar tako. 

Za nekoliko večje otroke 
je lahko posebej privlačen 
in poučen obisk Hiše eks-
perimentov v Ljubljani v 
bližini Zmajskega mosta 
na Trubarjevi. Konec pri-
hodnjega tedna pripravljajo 
posebne delavnice, in sicer 
v soboto, 3. maja, ob 17. uri 
dogodivščino z naslovom 
Plinologija. Ali s plini lah-
ko gasimo požare.' Kaj se 
zgodi s plini, ko jih stiska-
mo, Ln kaj, ko jih ohladi-
mo? To je nekaj vprašanj, 
na katera bodo dobili odgo-
vore mali znanstveniki. V 
nedeljo pa bo na programu 
Mehurčkologija. Obiskoval-
ci bodo izvedeh, kakšne ob-

Dan pa lahko lepo preži-
vimo tudi v bUžini doma. 
Denimo tako, da se povzp-
nemo na bližnji hrib in s 
sabo vzamemo malico ter 
imamo piknik v naravi. 
Lahko se odpravimo na ko-
lesarski izlet in se na poti 
nazaj ustavimo na piči ali 
sladoledu. Otrokom bo za-
gotovo všeč tudi enodnevni 
obisk katerega od gorenj-
skih vodnih parkov, deni-
mo na Bledu, v Kranjski 
Gori, v Bohinju, v Tuhinju. 
Zanimiv dan pa si lahko 
naredimo tudi z vožnjo z 
vlakom, morda celo muzej-
skim. Se spomnite, kdaj ste 
se nazadnje peljali z njim? 

m , f • g j f e 
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J « 
Jahanje na Ranču Mrcina v Studorju Pri Kekcu v Kekčevi deželi pod Vršičem 



:::: 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• • • • • • • • • • 
vilma.stanomik@g-^as.si 

Megličje V reprezentanci 
Kajakaš jure Meglič si je po treh izbirnih tekmah zagotovil mesto v ekipi za evropsko prvenstvo, 
ki bo prihodnji teden v Krakovu, in za tekme svetovnega pokala. 

MAJA BERTONCELI 

Tacen - Pretekli konec tedna 
je bil izjemno pomemben 
za slalomiste na divjili vo-
dah, saj so se na treh izbir-
nih teianah v Tacnu borili 
za mesta v slovenski repre-
zentanci, ki jo 8. maja v Kra-
kovu čaka evropsko prven-
stvo, nato pa še tekme sveto-
vnega pokala. Kot edini Go-
renjec se je v kajakaško eki-
po pričakovano, a ne brez te-
žav, uvrstil Jure Meglič, 23-
letnik iz Zg. Dupelj. Po prvi 
izbirni tekmi v četrtek mu je 
kazalo vse prej kot dobro, v 
nedeljo pa je potem na tretji 
izbirni tekmi zaostal le za 
Poljakom Popielo in si z 
zmago v slovenski konku-
renci poleg Petra Kauzerja 
in Dejana Kralja zagotovil 
mesto v ekipi, ki bo branila 
naslov evropskega prvaka. 

"Mislil sem, da izbirne 
tekme ne bodo tako velik 
problem kot se je na koncu 
izkazalo. Psihični pritisk je 
velik, saj v primeru, da se ne 
uvrstiš v ekipo, si potem 
celo sezono brez pomemb-
nih tekem. Lažje tekmujem 
na evropskem prvenstvu in 
na tekmah svetovnega poka-
la. Si le v ekipi," je povedal 
Meglič, ki je uvrstitev med 
najboljše tri slovenske kaja-
kaše pričakoval: "Treningi 

Jure Meglič si je kot zadnji priveslal mesto v slovenski reprezentanci v kajaku. / Foto: »oiie Bncj« 

skupaj z Dejanom Kraljem 
so pokazali, da sem konku-
renčen. Tudi v pripravljal-
nem obdobju mi je šlo vse 
po načrtih. Na fizični pri-
pravljenosti sem tako kot 
pretekla leta veliko delal 
skupaj z Joštom Zakraj-
škom, na tehniki pa občas-
no skupaj s Kraljem pod 
vodstvom novega trenerja 
Fedje Marušiča, medtem ko 
mi program treningov piše 
direktor reprezentanc An-
drej Jelene." 

Po neuspelem četrtkovem 
nastopu je bila nervoza pred 
odločilno nedeljsko tekmo 
razumljivo velika. Če se ne bi 
uvrstil v ekipo, bi bilo to zanj 
zagotovo veliko razočaranje. 
"Predstavljajte si, da treniraš 
celo zimo, da bi se uvrstil na 
olimpijske igre, potem pa se 
ne uvrstiš niti v ekipo za sve-
tovni pokal," pravi član KKK 
Tacen KD Slovenica, ki pa v 
Pekingu ne bo nastopil. 
Prostora bo namreč le za 
enega kajakaša in mesto si je 

že priveslal Kauzer. Megli-
čev prvi cilj je sedaj evropsko 
prvenstvo v Krakovu, kamor 
potuje jutri, zadnje treninge 
pa bodo opravili v Tacnu: 
"Upam na ponovitev lanske 
ekipne zmage, med posa-
mezniki pa si želim priti v fi-
nale. V nadaljevanju sezone 
bom nastopil na treh tek-
mah svetovnega pokala, od 
teh bo ena v Tacnu. Septem-
bra sledijo tekme svetovne 
serije. Želim si čim več uvr-
stitev v finale." 

Ilešič prvič dirka v Ameriki 
Kolesar Save Aldo Ino Ilešič je letos dobil že tri sprinte, kar mu ni uspelo še v nobeni sezoni. 

MAJA BIRTONCELJ 

Šenčur • Kranjsko Savo je po 
koncu lanske sezone okrepil 
23-letnik s Ptuja Aldo Ino Ile-
šič, sprinter, ki je bil vse od 
svojih kolesarskih začetkov 
leta 1997 član domače Pemt-
nine. Kot mladinec in kolesar 
do 23 let je bil stalni član re-
prezentance. Doslej na sezo-
no še nikoli ni zmagal več kot 
dvakrat, letos pa ima že sedaj 
tri zmage: m VN Poreča <1.2), 
na dirki v Leondingu v Avstri-
ji, najboljši pa je bil tudi v 
sprintu na dirki od Beograda 
do Bijeljine (1^) ter hkrati tam 
postal skupni zmagovalec 
niza treh dirk. 

Njegov prestop v Savo se je 
napovedoval že pred sezono 
2007, vendar potem do njega 
ni prišlo. "Razlog je bil v 
manjših zapletih s strani Pe-
rutnine, tako da sem tam os-
tal še eno leto. Za prestop v 
Savo .sem se odločil predvsem 
zaradi dobrega razpoloženja v 
ekipi in odličnega trenerskega 
dela Mirana Kavaša. S fanti 

Aldo Ino Ilešič ima s kranjsko Savo enoletno pogodbo, 
kako naprej, bo razmišljal jeseni. 

smo se poznali že od prej in 
smo zelo dobri prijatdji," je 
odločitev pojasnil študent 2. 
letnika Fakultete za varnostne 
vede v Maribom ter dodal, da 
je z novo ekipo prišlo tudi do 
sprememb v treningu: "Tre-
niram bistveno drugače, mo-
ram reči, da dosti boljše kot 
sem prej. Kadar imam preda-
vanja na fekulteti, sem v Ljub-
ljani, kjer imam stanovanje in 

v tem primeru se na trening 
pripeljem v Kranj, drugače pa 
treniram doma: sam ali pa z 
nekdanjimi sotekmovalci iz 
Pemtnine." 

Savi je letos prikolesaril že 
tri zmage, kot pravi, ima po-
sebno mesto prva na VN Po-
teča: "V zadnjih treh sezonah 
sem vedno imel nekaj: pro-
metno nesrečo, zlomljeno 
roko, lani sem moral na ope-

racijo nosa Poleg tega je bila 
VN Poreča velika dirka. Na 
startu je bilo dvesto kolesarjev. 
Ekipa je delala optimalno in 
potem še zmaga za začetek 
sezone. Vsi smo bili res zelo 
veseli." Kot sprinter bo imel 
letos še veliko priložnosti. V 
nedeljo sta s Kranjčanom Vla-
dimirjem Kerkezem kot edi-
na odpotovala na dirke v 
Združene države Amerike. 
"Oba bova tam dirkala prvič. 
Nastopila bova na kriterijih, 
na katerih pa so bistveno višje 
hitrosti kot pri nas, sprint pa 
samo na koncu. Konkurenca 
bo ameriška. Nato bom od 7. 
do 11. maja nastopil na etapni 
dirki Giro del Friuli, sledile 
bodo dirke v Avstriji, dirka na 
Ptuju, kranjski dirki ter dirka 
Po Sloveniji," je v soboto po-
vedal Ptujčan, ki ima s Savo 
pogodbo samo za to sezono: 
"Odkrito povedano o tem, 
kako bo naprej, ne razmiš-
ljam. S tem se bom obreme-
njeval jeseni, do takrat pa 
bom skušal čimbolje vrteti pe-
dala." 

VABILA, PRIREOrrVE 

I. Gorski tek na Roblek, Begunjščica - Športna zveza Radov-
ljica 1. maja organizira 1. Gorski tek na Roblek. Start bo ob 
II. uri pri Koči v Dragi pri Begunjah, cilj pa pri Roblekovem 
domu na Begunjščici. Informacije: 041/718 965 (Jure). M. B. 

Slajkatlon - ŠD Marmor Hotavlje tudi letos 1. maja organizi-
ra Slajkatlon - Hotaveljski izziv za štafete. V ekipi štafete so 
kolesar, tekač in nosač. Kot prvi se bodo na progo ob 11. uri 
podali kolesarji. Informacije: www^.sdmh.si, 051/214 751 
(Niko). M. B. 

Nogometni spored - V povratni polfinalnl tekmi Pokala Her-
vis bo ekipa Domžal danes doma ob 20. uri igrala z Maribo-
rom, v Prvi ligi Telekom pa bodo Domžalčani v soboto go-
stili Nafto. V 2. SNL bo ekipa Triglav Gorenjske v nedeljo ob 
18. uri igrala v gosteh pri Rudarju. Pari 3. SNL - zahod: Tlnex 
Šenčur: Jadran Dekani (2. maja ob 19. uri), Olimpija Beži-
grad : Kranj (4. maja ob 17. uri), Kalcer Vodoterm Radomlje 
: Adria {4. maja ob 17. uri). M. B. 

Rokometni spored - V končnici i . moške iige za uvrstitev od 
7. do 12. mesta bo v soboto ob 19. uri ekipa RD Knauf Insu-
lation igrala v gosteh pri ekipi iz Grosupljega. M. B. 

Košarkarski spored - V ligi UPC Telemach za prvaka bo TCG 
Mercator danes ob 19. uri gostil Helios Domžale, v n . kro-
gu pa bodo Ločani v soboto gostovali v Kopru. M. B. 

Mednarodni turnir za mlade nogometaše - ND Triglav 2000 
organizira mednarodni turnir za mlade nogometaše, ki ga 
bodo povezali s predsedovanjem Slovenije EU. V soboto 
bodo tekme od 13. ure do 16.30 potekale v Kranju, v nedeljo 
pa od 9.30 dalje na Bledu. M. B. 

CORSKI TEK 

JOŠT 

Na Jošta najhitreje Francoz 

Georges Burrier se ni hecal in v solo teku zmagal na Jošta. 

"Kdo pa je to," so se spraševali ljubitelji gorskega teka, ki so 
si v soboto prišli ogledat 2. tek na jošta v organizaciji Kluba 
trmastih Preddvor, letošnjo drugo tekmo za Gorenjski pokal 
v rekreativnih tekih. V cilju je bil namreč prvi tekač, ki ga ni 
poznal nihče. Čez nekaj minut je bilo jasno, da gre za Fran-
coza, 28-letnega Georgesa Burrlerja, ki je bil v Sloveniji 
službeno, za tek na Jošta pa izvedel v zadnjem trenutku. 
"Organizatorja sem poklical ob dvanajstih, ob treh pa je bil 
že start," je nasmejan razlagal v angleščini ter dodal: "To je 
bil moj današnji trening. Sem član francoske reprezentance 
v gorskem teku. Pred dvema letoma sem bil na svetovnem 
prvenstvu 24. Gorski tek pozimi dopolnjujem s tekom na 
smučeh in od tam sem vajen, da gre že od starta zelo hitro." 
Na Jošta je uprizoril solo tek, konkurenca pa je bila takoj po 
startu v Sp. Besnici mnenja, da s takšnim tempom ne bo 
vztajal prav dolgo. "Nismo ga poznali in nihče mu ni sledil, 
potem pa ga tudi nismo več ujeli," je pojasnil drugouvrščeni 
Simon Alič. Francoz je lanski rekordni čas Boštjana Hrovata 
(27:53), ki ga tokrat ni bilo na startu, zgrešil za vsega šest 
sekund. "Če bi to vedel, bi šel še malo hitreje," je pripomnil. 
Nihče pa ni spraševal po imenu zmagovalke pri ženskah. 
Tudi letos je bila najboljša Valerija Mrak. M. B. 

Džamastagič drugi na Coppa Montes 

Na kolesarski dirki za pokal Coppa Montes v Italiji so 
odlično nastopili slovenski mladinci in po begu, katerega 
pobudnik je bil Mark Džamastagič dosegli kar trojno zma-
go. Na koncu je bil prvi Jan Tratnik (HIT Gorica), drugi 
Džamastagič (Perftech Bled), tretji pa Nejc Košir (Radenska 
KD Finančna točka). M. B. 
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IZ ZAKONA O VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

Prekršek Kazen 

Prekoračitev omejitve hitrosti v naselju 
Do 10 km/h 80 EUR 
Nad 10 km/h 250 EUR+ 3 KT 
Nad 20 km/h 500 EUR + 5 KT 
Nad 30 km/h looo EUR + 9 KT 

Prekoračitev omejitve hitrosti zunaj naselij 
Nad 20 km/h 120 EUR + 3 KT 
Nad 30 km/h 240 EUR + 5 KT 
Nad 40 km/h 380 EUR + 9 KT 

Prekoračitev omejitve hitrosti na avtocestah in hitrih cestah 
Do 20 km/h 50 EUR 
Nad 20 km/h loo EUR 
Nad 30 km/h i5oEUR + 3 KT 
Nad 40 km/h 200 EUR + 5 KT 
Nad 50 km/h 300 EUR + 9 KT 

Vožnja pod vplivom alkohola (mgMoi>oi<>/iaJiiun,eiziiia) 
Do 0,24 mg/l (znaki opitosti) i8o EUR + 3 KT 
Od 0,24 do 0,38 mg/l 450EUR + 7KT 
Od 0,38 do 0,52 mg/l 570 EUR + 9 KT 
Nad 0,52 mg/l 950 EUR + 10 KT 

Vožnja pod vplivom drog 
Mamila, psihoaktivna zdravila 950 EUR + lo KT 

Prevožen znak STOP 40 EUR 
Neuporaba varnostnega pasu, čelade 120 EUR 
Uporaba telefona, preglasen radio 120 EUR 
Prevožena rdeča luč 250 EUR 
Prehitevanje v škarje 500 EUR + 1 1 KT 

MOSTE PRI ŽIROVNICI 

Dvakrat ukradli slovensko zastavo 

Ob poškodovanem spomeniku talcev v Mostah pri Žirovnici 
so neznani vandali v zadnjih dveh že dvakrat ukradli sloven-
sko zastavo In poškodovali drog, na katerem je visela. "Kot 
običajno smo ob spomeniku, s katerega so januarja ukradli 
kip talca, za praznik upora in praznik dela na lesenem drogu 
izobesili slovensko zastavo. Neznani storilci so prvič poško-
dovali drog in vzeli zastavo v noči na nedeljo, zato smo v po-
nedeljek postavili nov drog in izobesili novo zastavo, a se je 
že prvo noč zgodba ponovila," nam je včeraj pojasnil žirov-
niški župan Leopold Pogačar. Občina Žirovnica je policiji, ki 
je opravila ogled kraja dejanja, že podala kazensko ovadbo 
zoper neznanega storilca. Zastavo so sedaj raje izobesili na 
bližnjem drogu javne razsvetljave. S. Š. 

m 
Podjetje Family frost, d. 0. 0., 
PE Podrefia pri Medvodah išCe 
prodajalce (m/ž) za prodajo 
svojih izdelkov. Podjetje se 
ukvarja z ulično prodajo zamrz-
njenih izdelkov in vsi, ki sle ko-
munikativni, prijazni, radi vozite 
kamlonček In prodajate, ste 
vabljeni v prijeten kolektiv. 
Za vse dodatne Informacije, 
prosim, pokliSite 051/671-153 
- Vinko Tršan. 

K R i n i N A L 

JESENICE 

Ponarejen stoevrski 
bankovec 

jeseniški policisti so v pone-
deljek prejeli obvestilo, da je 
uslužbenka tamkajšnje hra-
nilnice od stranke prejela 
bankovec za sto evrov, za 
katerega sumijo, da je bil 
ponarejen. Bankovec so za-
segli in ga poslali v strokov-
no analizo. S. Š. 

Od danes višje kazni 
Danes je začel veljati spremenjeni zakon o varnosti cestnega prometa, ki poleg višjih kazni za prekrške, 

ki najpogosteje zakrivijo prometne nesreče z najtežjimi posledicami, prinaša tudi kup drugih novosti. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - "Poglaviten razlog za 
spremembe zakona o varno-
sti cestnega prometa je čim 
hitreje izboljšati varnostno 
situacijo na slovenskih ce-
stah, zato je zakon naravnan 
tako, da je izredno strog do 
najpogostejših vzrokov naj-
hujših prometnih nesreč, saj 
so se ^obe za zlorabo alko-
hola pri voznikih, prehitro 
vožnjo v naseljih in izsiljeva-
nje prednosti drastično povi-
šale," je povedal Aleš Koželj, 
policij sld inšpektor za pro-
metno varnost na Policijski 
upravi Kranj, ki je za Gorenj-
ski glas predstavil najpo-
membnejše novosti zakona. 

Nove globe za prekora6tev 
dovoljene hitrosti se gibljejo 
od osemdeset do tisoč evrov, 
kolikor znaša globa za pre-
koračitev hitrosti za več kot 
30 km/h v naselju, k temu 
pa je treba dodati še devet ka-
zenskih točk in začasno pre-
poved vožnje. Če bo voznik 
dovoljeno hitrost v naselju 
prekoračil za več kot 50 
km/h, bo izgubil vozniško 
dovoljenje, saj bo poleg tisoč 
evrov globe prejel kar 18 ka-
zenskih točk. 

Za nepravilno prehitevanje 
je najvišja predpisana globa 
petsto evrov, in sicer za pre-
hitevanje v škarje, pred ovin-
kom in v ovinku, v enocev-
nem predoru in vozila, kd 
zmanjšuje hitrost pred pre-
hodom za pešce, na katerem 
ali pred katerim so pešd. Ta-
kim kršiteljem bodo izrekli 
tudi enajst kazenskih točk. 

Po žepu bodo močno 
udarjeni tudi vozniki, Id pre-
komerno pogledajo v koza-
rec. Predpisane globe se su-
čejo od 150 evrov in treh ka-
zenskih točk do 950 evrov in 
deset kazenskih točk (in pre-
poved nadaljnje vožnje), in 
sicer za več kot i,io promila 
alkohola v krvi oziroma več 
kot 0,52 mg alkohola na liter 

Prehitra vožnja, še posebej v naseljih, vas bo od danes naprej drago stala, /fom: Tina dom 

izdihanega zraka. Najbolj vi-
njeni vozniki z več kot 1,50 
promila alkohola v krvi ozi-
roma več kot 0,71 nuligraraa 
alkohola/liter zraka bodo po-
leg 950 evrov globe prejeli 
tudi osemnajst kazenskih 
točk. 

Zaseg vozila in ' 
pridržanje 

"Zelo pomembne novosti 
prinašata člena 238.a in 
238.b, ki določata, v katerih 
primerih sme policist zaseči 
motorno vozilo oziroma pri-
držati voznika. Polidst mora 
tako vozniku po novem zase-
či motomo vozilo, s katerim 
je bil zaloten pri storitvi huj-
šega prekrška (zanj mora biti 
zagroženo najmanj 250 ev-
rov globe in kazenske točke), 
če je bil kršitelj v zadnjih 
dveh letih najmanj trikrat 
pravnomočno kaznovan za 
naslednje prekrške: za naj-
večje prekoračitve dovoljene 
hitrosti v naselju in izven na-
selja, za vožnjo pod vplivom 
alkohola ali odklonitev preiz-
kusa alkoholiziranosti ali za 
vožnjo pod vplivom mamila, 
če je trilCTat vozil brez vozni-
škega dovoljenja ali če ne bo 
upošteval prepovedi nadalj-

nje vožnje," opozarja Koželj. 
Zaseženo vozilo bodo polici-
sti skupaj 2 obdolždlnim 
predlogom odstopili okrajne-
mu sodniku, ki odloči o na-
daljnji usodi vozila. Odloči se 
lahko za uničenje, prodajo ali 
vrnitev vozila lastniku. Vozi-
lo bo policist zasegel ne glede 
na to, ali je voznik tudi nje-
gov lastnik. Slednji bo svoje 
pravice uveljavljal pri postop-
ku na okrajnem sod^ču, ki 
sicer take primere prednost-
no obravnava. Trenutno je 
tak postopek zaključen v pri-
bližno mesecu dni. 

"Zakon tudi določa, da 
mora poEcist za največ dva-
najst ur odvzeti prostost voz-
niku, ki je zaloten pri vožnji 
pod vpEvom alkohola, če ima 
v litru izdihanega zraka več 
kot 0,38 miligrama alkohola 
oziroma več kot 0,80 promi-
la ali če odkloni preidois al-
koholiziranosti. Doslej je po-
lidst takemu vozniku samo 
prepovedal nadaljnjo vož-
njo," še pojasnjuje Koželj. 

Druge pomembne 
novosti 

Z novim zakonom se viša-
jo tudi pooblastila mestnega 
ui občinskega redarstva, saj 

Na treningih kolesarjev z licenco je odslej obvezno spremstvo vozila z rumeno lučjo. 

redarji od danes naprej sme-
jo urejati in nadzirati tudi 
promet, s stadonamimi me-
rilniki pa meriti hitrost vož-
nje, pri čemer morajo tovrst-
no rešitev dokiimentirati s 
fotografijo. "Po novem mora 
policist obvezno zaseči tudi 
vsakršen motilec merilnikov 
hitrosti, ki so sicer bolj pogo-
sti na Primorskem kot pa pri 
nas," opozarja Koželj. 

Na cestah je po novem pre-
povedana tudi vožnja z mini-
motorji, razen če so registri-
rani in je zanje pridobljena 
homologadja, na avtocestah 
pa je obvezna uporaba odsev-
nih telovnikov, če zapustite 
vozilo. "Na cestnih treningih 
kolesarjev z licenco je obvez-
no spremstvo vozila z rume-
no lučjo, kolesarji pa morajo 
imeti pri sebi dokazilo o pre-
jeti licend. Rumeno luč lah-
ko po novem pri intervendj-
ski vožnji uporabljajo tudi 
varnostne službe. 

Vozniško dovoljenje se bo 
po novem izdajalo za deset 
let in ne do dopolnitve 80. 
leta starosti kot doslej. Po do-
polnitvi 70. leta starosti se 
sme vozniško dovoljenje iz-
dajati samo še za dobo petih 
let. Starejši vozniki bodo 
morali ob vsakem nadalj-
njem podaljšanju vdjavnosti 
vozniškega dovoljenja opra-
viti tudi zdravniški pregled. 
Z novim zakonom je tudi že 
določena nova oblika vozni-
škega dovoljenja, ki bo v veli-
kosti osebne izkaznice ali 
kreditne kartice, rok za uved-
bo novega vozniškega dovo-
ljenja pa je oktober 2009. 
Na področju vozniških dovo-
ljenj je še nekaj novosti. 
Novi zakon na novo oprede-
ljuje imena kategorij (po no-
vem bodo te poimenovane 
AM, Al, A2, A. B, BI, BE 
itd.), za vozniško dovoljenje 
kategorije AM (kolo z motor-
jem) pa mora voznik dopol-
niti petnajst let in ne štiri-
najst kot doslej. 
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Na tem svetu se pa res vse spreminja in obrača na glavo. Nekoč so se za višje plače potegovali tisti, ki so imeli 
najnižje - tako imenovani proletarci, katerih praznik je (bil) prvi maj. Danes pa s stavkami grozijo oziroma 
stavkajo ti,, ki jim gre že tako ali tako dobro: sodniki, zdravniki, učitelji, državni uradniki in uslužbenci... Čigav je 
tedaj prvi maj? 

Delavci vseh dežel, oraznute! 
M I H A N A G U Č 

Kaj mislite, od kod je bese-
dilo, ki sledi? "Delo proletar-
cev je z razširjanjem strojev 
in z delitvijo dela izgubilo 
sleherno samostojnost in s 
tem ves mik za delavca. Le-ta 
postane zgolj pritiklina stro-
ja, od njega se zahteva le naj-
enostavnejši, najbolj enolič-
ni, najlaže priučljiv prijem. 
Stroški, ki jih povzroča dela-
vec, se zatorej omejujejo sko-
roda le na življenjske potreb-
ščine, ki jih potrebuje za svo-
je preživljanje in za razplod 
svojega plemena. Cena kake-
ga blaga, torej tudi dela, pa je 
enaka stroškom za njegovo 
produkcijo. V isti meri, kot 
narašča zoprnost dela, upada 
zatorej plača. Še več, v isti 
meri kot naraščata mašineri-
ja in delitev dela, v isti meri 
narašča tudi masa dela, bodi-
si s povečanjem števila delo-

vnih ur, bodisi s pomnožitvi-
jo dela, ki se zahteva v dolo-
čenem času, s pospešenim 
tekom strojev itn." 

Če bi zatrdil, da je to opis 
dela delavcev v kaki tovarni 
na Kitajskem, eni od mno-
gih, ki v letu 2008 proizvaja-
jo za globalni trg, bi najbrž 
nihče ne posumil, da to ni 
res - da gre v resnid za bese-
dilo, ki je bilo prvič objavlje-
no že pred 160 leti! Leta 
1848, ko je prvič izšel Komu-
nistični manifest Marxa in 
Engelsa. Prvi slovenski pre-
vod pa je izšel ravno pred sto 
leti (1908) v rudarski Idriji! 
V Manifestu je še cela vrsta 
odlomkov, ki zvenijo never-
jetno aktualno. "Buržoazija 
je z izkoriščanjem svetovne-
ga trga kozmopolitsko obli-
kovala produkcijo in potroš-
njo vseh dežel. Industriji je 
na veliko obžalovanje reakd-
onarjev spodmaknila spod 

nog nadonalna tla. Prastare 
nadonalne industrije so bile 
uničene in se še iz dneva v 
dan uničujejo. Spodrivajo 
jih nove industrije, katerih 
uvajanje postaja za vse dvili-
zirane nacije življenjsko 
vprašanje, industrije, ki ne 
predelujejo več domačih su-
rovin, temveč surovine z naj-
bolj oddaljenih področij, in 
katerih fabrikati se ne porab-
ljajo le v deželi sami, temveč 
na vseh delih sveta hkrati. 
Na mesto starih potreb, ki so 
jih zadovoljevali izdelki do-
mače dežele, stopajo nove. 
ki terjajo za zadovoljitev pro-
dukte najbolj oddaljenih de-
žel in podnebij. Na mesto 
stare krajevne in nadonalne 
samozadostnosti in zaprto-
sti stopa vsestransko občeva-
nje, vsestranska odvisnost 
nadj druge od druge ..." Bi 
lahko poldrugo stoletje po 
prvi objavi teh besed še bolj 

zgovorno opisali, kaj se nam 
je zgodilo v "globalizaciji", ki 
jo imamo zadnja leta kar na-
prej na jeziku? 

Sicer pa ne gre za to, da bi 
povzdigovali Manifest. Ni 
potrebno. Ne glede na usodo 
komunizma ostaja eno od 
velikih besedil svetovne lite-
rature. Še vedno drži ogleda-
lo globalnemu kapitalizmu, 
pa tudi "komunizmu", kakr-
šen je kitajski, v katerem so 
delava še "ta pravi" proletar-
ci, saj pod partijskim vod-
stvom živijo in delajo v naj-
bolj grobem kapitalizmu. In 
s svojo ceneno delovno silo 
zmanjšujejo tudi vrednost 
dela mnogih slovenskih in 
evropskih delavcev. Koliko 
tovarn so morali že zapreti, 
tudi na Gorenjskem, prav 
zaradi tega, ker niso mogle 
delati tako poceni kot kitaj-
ske in druge, kjer je delo 
podcenjeno. Res, globalni 

Koliko tovarn 
so morali že 

zapreti, tudi na 
Gorenjskem, 

ker niso mogle 
delati tako 
poceni kot 

kitajske. Res, 
globalni kapital 

je pravi 
mojster: ene 

delavce izigrava 
proti drugim in 
jih tako vse drži 

v odvisnosti. 

kapital je pravi mojster: ene 
delavce izigrava proti dru-
gim in jih tako vse drži v od-
visnosti. 

Človek bi tedaj pomislil, da 
se bodo ti najbolj izkoriščani 
delavd, tako kitajski kot naši, 
uprli ali vsaj stavkali. Pa ne, 
potrpežljivo delajo, v strahu, 
da bi izgubili še to trdo in 
podcenjeno delo. Stavkajo 
pa, kot rečeno, tisti, ki jim 
gre dobro - da bi jim šlo še 
bolje. Tudi sodniki, zdravni-
ki, učitelji, državni uradniki 
in uslužbend so v "mezd-
nem odnosu". A njihov delo-
dajalec ni globalni kapital, 
njihovo delo potrebuje in 
plačuje država. Ta brez težav 
pogreši delavce zaprtih to-
varn, izplačuje jim celo na-
domestilo, ki ni dosti nižje 
od "mezd", ki so jih dobivali, 
ko so še delali. Brez sodni-
kov, zdravnikov, učiteljev, dr-
žavnih uradnikov in usluž-
bencev (davkarjev in polici-
stov), pa država ne more. Dr-
žava niso le ministri in po-
slanci, država je predvsem 
njen aparat. 

In t^o naprej in tako na-
zaj, vse do Manifesta. Čigav 
je tedaj prvi maj, praznik 
dela? Po mojem je od vseh, 
ki delajo, tako ali drugače. V 
času Marxa in Er^elsa je ve-
ljajo, da so delavd (proletar-
d) predvsem tisti, ki delajo 
ročno, v tovamah, za stroji, v 
rudnikih in na gradbiščih. Ki 
si pri delu umažejo roke in 
še kaj. Vsi drugi, ki so delali 
umsko, so bili takrat še go-
spodje, "buržuji". V našem 
času pa je globalni kapitali-
zem delo razdelil drugače. 
Proletarce si je našel na Ki-
tajskem, v Indiji in drugih 
deželah s poceni delovno 
sUo. Na Zahodu in v drugih 
delih razvitega sveta je takih 
vse manj. Vse več pa tistih, ki 
opravljamo bolj zahtevna in 
bolje plačana dela. A zato 
nismo nič manj delavd. Mar 
ni bilo vnašanje tega besedila 
v računalnik - tipkanje s prsti 
po tipkovnici • tudi ročno 
delo? 



POGOVOR Razgledi 

Joco Žnidaršič pravi zase, da je univerzalni Slovenec. Po starših je Dolenjec, spočet je bil v Gorenji vasi, rojen pa 
pred sedemdesetimi leti v Šoštanju. Je prvak med slovenskimi fotoreporterji. 

adim pravim: 
Gle okroa sebe in slika 
Joco Ž N I D A R Š I Č , FOTOREPORTER, D O B I T N I K LETOŠNJE N O V I N A R S K E N A G R A D E Z A ŽIVLJENJSKO D E L O 

JOŽE KOŠNJEK 

"Moje najboljše 
slike sem 
posnel z 

enostavnimi 
fotografskimi 

aparati. 
V naravi še 

vedno slikam 
na film, na 

diapozitive," 

čeprav se že dolgo poznava, 
vem iz Vaše zasebnosti le to, 
da niste rojen Ljubljančan. 

"Rojen sem bil v Šoštanju, 
spočet pa v Ajnškovi gostilni 
v Gorenji vasi v Poljansld do-
lini, kjer je bil oče finančni 
uradnik in so ga oblasti poši-
ljale iz kraja v kraj. En teden 
pred mojim rojstvom 20. 
marca leta 1938 smo se pre-
selili v Šoštanj. Ker sta moja 
starša Dolenjca, zase pravim, 
da sem univerzalni Slove-

Prebral sem, da ste študirati 
medicino, vendar Vas je pre-
vzela fotografija. 

"Po nižji gimnaziji v doma-
čem kraju sem šel na višjo 
gimnazijo v Celje. Bil sem vo-
zač. To so bili krasni časi, če-
prav je bilo treba vstajati ob 
pol štirih zjutraj in smo se 
pogosto vračali domov sredi 
nofi, z zadnjim vlakom. Že 
med študijem medicine v 
Ljubljani sem kot fotografeki 
navdušenec začel delati za 
študentovski časopis Tribu-
na. Uspešen sem bil na raz-
stavah, kar me je spodbudilo, 
da sem še več fotografiral. Pri 
časopisu Delo so me opazili 
in me povabili k Tedenski tri-
buni, za katero sem najprej 
za zadnjo stran, za poletne 
razglede, fotografiral po-
manjkljivo oblečene deklice. 
Z Bernardo Jcklin, Fcrijcm 
Žerdinom, Evgenom Juri-
Čem in Janezom Kajzerjem 
smo bili odlična družba. Na-
slednja postaja je bil Tovariš, 
ki so ga kljub visoki nakladi 
80 tisoč izvodov leta 1974 
ukinili. Tovariš je bil krasna, 
družinska revija, brez foto-
grafij golih žensk in člankov 
o škandalih, z bogato vse-
stransko vsebino. Milan 
Šega je bil odličen urednik. 
Ko so naredili politično revi-
jo Teleks, so me dali na 
Delo. Ker sem želel končati 
študij in me delo pri dnevni-
ku ni mikalo, sem namera-
val prekiniti delovno raz-
merje. Po nekaj mesecih 
sem spoznal, da je tudi delo 
pri dnevnih časopisih zani-

mivo. Takratni urednik Dela 
Mitja Gorjup me je kmalu iz-
bral za urednika fotografije." 

K Delu ste takrat povabili ne-
kaj izvrstnih fotoreporterjev. 

"Gorjup mi je dal svobodo 
kljub birokratom, ki so mi na-
stavljali mine. Ob starejših so-
delavcih sem izbiral nove, ki 
po izobrazbi niso bili fot<^-
fi. Dragan Arigler je bil diplo-
mirani pravnik in šef kabine-
ta ministra za kmetijstvo. Ja-
nez Pukšič je bil po poklicu 
arhitekt, vendar je bil v foto-
grafiji mojster detajlov. Oba 
sta še danes prva liga v foto-
grafiji. Miško Kranjec je bil po 
poklicu strojnik, vendar je bil 
najboljši reporter med fotore-
porterji in sijajen poznavalec 
računalništva. Učil se je v 
Nemčiji in svoje znanje pre-
nesel k Delu. Vsi pa smo bili 
zaljubljeni v fotografijo." 

V fot(^;rafiji in v novinarstvu 
nasploh se je po tehnični pla-
ti veliko spremenilo. Ste se 
težko navajali na novosti.' 

"Novosti sem bolj slabo 
sprejemal. Zase pravim, da 
sem bolj na bukova drva. Os-
nov sem se seveda naučil in 
sem jih obnavljal. Ko sem šel 
po svetu, sem vlekel s seboj za 
.30 kilogramov opreme. Raču-
nalnik, skener, modem. Pa 
kaj, ko so mi kupili najcenej-
šo in najbolj primitivno 
opremo. Skener je potrebo-
v^ pol lurc, da je kaj naredil, 
računalnik in modem pa ure 
in ure, da sem lahko poslal 
eno fotografijo. Še s telefo-
tom je šlo hitreje. To so bile 
stresne situacije." 

Kolikšno vlogo ima oprema 
pri kakovosti fot<^[rafije? Je 
mogoče tudi brez vrhunske 
opreme narediti dober po-
snetek? 

"Oprema je pomembna, 
še posebej pri fotografiranju 
velikih dogodkov, vojnih 
spopadov in podobno, kjer 
brez dobrega objektiva ne 
gre. Vendar je kljub temu bis-
tveno, kdo stoji za fotoapara-
tom. Moje najboljše slike 
sem posnel z najenostavnej-
šimi fotografskimi aparati. V 

Joco Žnidaršič z nagrado Društva novinarjev Slovenije za življensko delo / fom: Tomi Lombir 

Jugoslovanski predsednik Josip Broz Tito med Bohinjkami in Bohinjci /Foto AftiiviKožnidirii: 

naravi še vedno slikam na 
film, na diapozitive. Čeprav 
imam odličen aparat z naj-
bolj dovršeno avtomatiko, 
opravljam nastavitve ročno. 
Računalnik imam v glavi. 
Nastavim tako svetlobo, ki je 
meni všeč in je nobena avto-
matika ne bi odkrila. Pri foto-
grafiranju športnih dogod-

kov je sicer težje, ker je treba 
ostriti ročno, na neld točki. 
Tu so fotoreporterji z daljši-
mi teleobjektivi na boljšem, 
vendar stane tak objektiv 20, 
30 tisoč evrov." 

Na podelitvi novinarsk^a 
priznanja za žMjenjsko delo 
ste povedali meni zelo všeč-

no misel, da mora biti fotore-
porter stalno na preži, med 
ljudmi, zunaj. 

"Moje sodelavce sem po 
gosto podil ven: Hodite, glej 
te okrog sebe, iščite motive, 
slikajte! Saj niste v službi 
zato, da boste sedeli v pisarni. 
Dnevni časopis smo oprem 
Ijali z aktualnimi fotografija 
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mi, teh pa v pisarni ne moreš 
posneti. Ko sem bil prvič v 
Parizu in New Yorku, sem ju 
prehodil peš in posnel naj-
lepše fotografije ljudi, dogod-
kov, fasad. Motivov je bilo, 
kolikor hočeš. Vse mi je bilo 
zanimivo. To je smisel foto-
grafiranja. Tudi pri fotografi-
ranju dogodka moraš vedeti, 
kaj je pri njem najbolj zani-
mivo in pomembno." 

Si lastite kaj zaslug, da je do-
bila fotografija tudi zaradi 
Vašega dela ustreznejše me-
sto v časopisih? 

"Moji šefi, najprej Mitja 
Gorjup, nato pa Jak Koprive, 
so zagovarjali enakovredno, 
včasih pa tudi dominantno 
vlogo fotografije. Pomemb-
nejšim dogodkom smo na-
menjali po cele strani foto-
grafij. To je bil začetek današ-
njih družabnih kronik. Časo-
pisna fotografija je dobila na 
pomenu. Žal so še vedno 
uredniki, ki velikih fotografij 
ne marajo in še niso spozna-
li, da so se ljudje naveličali 
brati dolge litanije, ki so ena-
ke v vseh časopisih. Ali ni 
prijetneje pogle^ti dobro fo-
tografijo, lepo naslovnico.'" 

Mladim je zapisala, da ste 
'gospbdar sVetiobe'. 

"Ko slikaš naravo, je svetlo-
ba glavna. Ta je odvisna od 
tvojega značaja, od tvoje 
duše, od tvojega razumeva-
nja lepega. Jaz imam očitno 
rad lepe stvari. Ljubim dra-
matično svetlobo. Zanjo so 
pomembne ure, jutra, večeri, 
čas pred nevihtami in po 
njih, pred metežem in po 
njem. Pocukranih fotografij 
ne maram. Te so zame kič. 

Stalno sem na preži, vedno 
imam s seboj fotoaparat. Ko 
vidim dober motiv, se usta-
vim in ga slikam." 

Imeli ste srečo ali morda pri-
vilegij, ki ga Vam je marsik-
do od kolegov zavidal, da ste 
bili poleg pri najpomemb-
nejših dogodkih zadnjih tri-
desetih let in da ste lahko z 
državnimi delegacijami po-
tovali po svetu. 

"Seveda mi je bil marsik-
do nevoščljiv, vendar pot do 
tega ni bila lahka. Zato mi ni 
bilo treba biti v partiji, am-
pak sem imel vplivne ured-
nike. Delov urednik Mitja 
Gorjup se je odpovedal po-
tovanju s partijsko delegaci-
jo, ki je pod vodstvom Sta-
neta Dolanca obiskala Sov-
jetsko zvezo, Mongolijo, Ko-
rejo, Japonsko in Kitajsko, 
in poslal mene. Poročal sem 
z uradnih dogodkov, poleg 
tega pa sem hotel čim bolje 
spoznati tudi dežele, v kate-
rih sem bil, in fotografirati. 
Morali si mi zagotoviti šo-
ferja, prevajalca in spremlje-
valca. Tako sem videl kraje, 
v katerih sicer ne bi bil. Očit-
no so se me na Kitajskem 
dobro zapomnili, saj je prvi 
kitajski ambasador v Slove-
niji stopil k meni in rekel: 
mister Joko, jaz vas po-
znam. Ko ste bili z jugoslo-
vanskim predsednikom Ti-
tom na Kitajskem, sem bil 
jaz šef protokola. Povzročili 
ste mi veliko problemov, ker 
ste vedno hoteli kam iti." 

Veliko ste potovali. Kam bi 
radi še šU> 

"V Himalajo, čeprav sem 
tam že bil. Rad hodim po 

Fotografija deklice v množici, posneta v Skopju leta 1971 in nagrajena na razstavi 
študentovske fotografije na Dunaju. / Foto: Arh,vj<x:oži.i<jarjii 

svetu, vendar najraje po svo-
je, da kaj prijetnega doživiš, 
vidiš kaj lepega in fotografi-
raš. Mene povsod vedno 
prevzame prvi obisk. Kas-
nejši obiski niso več tako za-
nimivi. Nepozabno je bilo 
zadnje potovanje, ko sva s 

soprogo Ano v Panamskem 
prekopu, med dvema ocea-
noma, praznovala moj 70. 
rojstni dan." 

Radi imate Bohinj, saj ste v 
Stari Fužini, kjer se pogovar-
java, zgradili pofitniško hišo. 

Zastava na vrhu Triglava v čast osamosvojitve Slovenije z dne 12. junija 1991 r Fotp ArhivjocoZnkiariK 

Obožujete vinograde in stari 
del Ljubljane s tržnico. 

"Živim v Ljubljani, vendar 
rad prihajam v Bohinj. Po-
glejte skozi okno, kako je 
lepo. O Bohinju sem izdal že 
dve monografiji. Vinogradi 
in tržnica sta prelepi stvari. 
Vinogradi imajo izjemno 
grafiko, tržnica pa je najboljši 
atelje na svetu, kjer je vedno 
dovolj svetlobe in kjer lahko 
vedno najdeš dober motiv. V 
monografiji o njej, ki sva jo 
naredila skupaj z akademi-
kom Matjažem Kmeclom, 
oblikoval pa jo je, tako kot vse 
moje monografije, Miljenko 
Licul, se pojavlja okrog 2000 
ljudi, od predsednikov in dru-
gih znanih ljudi do branjevk 
Zame je bila priprava mono-
grafije uživanje, ki ga pred 
tem nisem poznal. S soprogo 
imava tri hčerke in pet vnu-
kov. Ker venomer nekaj de-
lam, zanje nimam vedno 
časa in v tem pogledu nisem 
najboljši dedek" 

Vaš nasvet mladim fotore-
porterjem. 

"Svoj poklic moraš imeti 
rad. Biti moraš malo razmiš-
ljajoč, pošten, delaven in tudi 
pogumen. Ne morem verjeti, 
kako izvrstni so nekateri 
mladi fotoreporterji. Žal ima-
jo eni možnost za ddo, drugi 
pa ne. Ker jih je več, kot je 
bilo nas v našem času, je boj 
za kruh težji, kot je bil naš." 

"Ko sem bil 
prvič v Parizu 
in New Yorku, 
sem ju prehodil 
peš in posnel 
najlepše 
fotografije ljudi, 
dogodkov, 
fasad. Motivov 
je bilo, kolikor 
hočeš. Vse mi 
je bilo 
zanimivo. 
To je smisel 
fotografiranja." 
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Danes mineva drugi mesec, odkar je 350 pripadnic in pripadnikov Slovenske vojske 17. slovenskega kontingenta 
začelo s šestmesečnim delovanjem na zahodnem delu Kosova. Na obisku pri njih smo se prejšnji teden 
pozanimali, kako se počutijo. 

Na Kosovu slovenske voake 
v 

na DO oarozaorome 
S I M O N Š U B I C 

Slovenski 
vojaki na 

Kosovu se 
počutijo dobro, 

razen 
kaotičnega 

prometa pa 
nanje ne preži 
nobena druga 

nevarnost. 

Slovenski vojaki na Koso-
vu se počutijo dobro, razen 
kaotičnega prometa zaradi 
slabega stanja cest in še slab-
še vozniške kulture domači-
nov pa nanje ne preži nobe-
na druga nevarnost V mladi 
državi je namreč trenutno 
mimo, varnostne razmere 
pa stabilne. Tako je ob obis-
ku slovenskih novinarjev pri 
slovenskih vojakih na Koso-
vu povedal njihov poveljnik, 
polkovnik Cveto Kiavanja. 

Polkovnik Kravanja pove-
ljuje 17. kontingentu Sloven-
ske vojske, ki je naloge na 
Kosovu prevzel i. marca le-
tos, šteje pa približno 350 vo-
jakov, od katerih večina delu-
je v bojni skupini Grof. Se-
stavljajo jo motorizirani četi 
in poveljniško-logistična četa 
iz sestava 20. bataljona iz Ce-
lja (311 vojakov in častnikov) 
ter madžarska motorizirana 
(147 vojakov in častnikov) in 

italijanska pehotna četa (124 
vojakov in častnikov). Pre-
ostali del kontingenta sestav-
ljajo še helikopterski odde-
lek, ki je nastanjen v Djakovi-
d, in nacionalni podporni 
element v Prištini ter pripad-
niki, ki delujejo v poveljstvu 
mednarodnih sil KFor v Pri-
štini in poveljstvu večnado-
nalnih s i Zahod v Ped. 

Pripadniki bojne skupine 
Grof delujejo na območju 
občin Peč in Klina, v katerih 
živi približno i8o tisoč prebi-
valcev pretežno albanske na-
rodnosti, medtem ko srbska 
manjšina živi v trinajstih va-
seh. "Od 1. marca do danes 
še nismo imeli izrednih do-
godkov, Id bi lahko vplivali 
na varnost naših vojakov. Za-
beleženo je bilo edino devet 
primerov streljanj iz veselja 
oziroma t. i. "happy shootin-
gov", pri katerih se ponavadi 
storilca ne odkrije, zaradi 
streljanja v zrak pa tudi ni ni-
hče ranjen," je opisal podpol-

Siovenski vojaki v patrulji v srbski vasi / foio: t,, icosi, 

kovnik Peter Zakrajšek, po-
veljnik Grofa. 

Slovenski vojaki so večino-
ma nastanjeni v mednarodni 
vojaški bazi v Ped, poimeno-
vani Italijanska vas, v kateri 

je približno dva tisoč vojakov. 
Že ime pove, da imajo v njej 
glavno besedo Italijani, kar 
se občuti na vsakem koraku. 
Ker so vojakom prepovedani 
izhodi v bližnjo Pec in zato 

ves prosti čas prebijejo v 
bazi, je v njej poskrlaljeno 
tudi za prostočasne dejavno-
sti. Vojaki imajo na voljo 
športna igrišča, fitness, če 
jim ne diši hrana v menzi. 

Pisarniško poslovanje 93 R A Č U N A L N I K IN JAZ 

ROBERT G U Š H N 

Se še spomnite časov, ko ste 
vso dokumentacijo v služi 
zvesto shranjevali v omare? 
Čez čas je v omari začelo 
zmanjkovati prostora. Se več-
ji problem pa je bilo, kaj najti 
v vsej tej množici papirja in 
dokumentov. Skoraj nemogo-
če je bilo slediti toku doku-
mentov in čez leta brskati po 
arhivu. Običajno je le tisti, ki 

je zadeve delal, tudi poznal 
vse skrivnosti o dokumentih. 
Prav tako je pereč problem 
predstavljalo držanje rokov, 
ki so bili potrebni za izvedbo 
določene naloge. Vodili so se 
delovodniki, ki so rokovno sle-
dili zahtevam. Vse skupaj je 
bilo za obvladovanje doku-
mentacije zelo zamudno in 
naporno. Pa še slabo voljo je 
povzročalo, če česa nismo na-
šli ali pa smo kaj izgubili. 

Kako pa zadeva z^eda da-
nes? Ko v glavno pisarno pri-
spe dokument, ga tam zave-

dejo v pisarniški informacij-
ski sistem. Tu dobi klasijika-
cijsko številko, ki določa nje-
govo vsebino in opredeli vrsto 
dokumenta. Prav tako se do-
kumentu dodeli signirni 
znak, ki določa osebo, ki bo 
dokument dobila v reševanje 
oziroma v obdelavo. Vsak 
prispeli dokument se tudi po-
skenira - optično prečita, tako 
da je vedno viden v informa-
cijskem sistemu. Oseba, ki 
dobi dokument, ga tako lah-
ko vidi v informacijskem si-
stemu, ne da bi v rokah ime-
la papirnato verzijo doku-
menta. Na ta način je doku-
ment tudi ves čas varno shra-
njen in tudi ni težav z njego-
vim iskanjem. 

Oseba, ki dobi dokument v 
obdelavo, pripravi na njegovi 
podlagi nov dokument, ki 
ima isto klasijikacijsko števil-
ko, kot ga ima izvirni doku-
ment. Številki se razlikuje le 

po zaporedni številki doku-
menta. Tako ves čas vemo, 
kateri dokumenti sodijo sku-
paj, s čimer je zagotovljena 
celovitost dokumentacije. Ko 
se ustvari nov dokument, se 
ga zavede v informacijski si-
stem. Potijevanje dokumenta 
poteka elektronsko, saj ga na-
drejeni le potrdijo preko raču-
nalnika. Tako potrjen doku-
ment se da le še v podpis in že 

je pripravljen za odpremo. 
Odprema poteka preko 

glavne pisarne, ki v informa-
cijskem sistemu dobi zahtevo 
za odpremo dokumenta. Ker 
je dokument zaveden v siste-
mu, se ga lahko odpremi le 
preko elektronske pošte ali pa 
se v glavno pisarno dostavi 
papirna verzija dokumenta, 
kjer ga nato pošljejo naslov-
niku. 

Delovodnik se vodi elek-
tronsko. Ko se dokument za-
vede v informacijski sistem, se 

mu določi tudi rok za odziv 
nanj. Tako nas sistem sam 
opozarja na potrebne roke in 
ni več skrbi, da bi kaj spregle-
dali ali celo pozabili. Elek-
tronski delovodnik nam doku-
mente razporeja po ročnosti, 
tako da so spredaj vedno do-
kumenti, ki se jim bo prej iz-
tekel rok za odgovor. 

Pri obvladovanju doku-
mentacije nam je pisarniški 
informacijski sistem v izredno 
veliko pomoč. Za njegovo ka-
kovostno delovanje je bistve-
nega pomena, da smo na-
tančni in striktni pri vnaša-
nju in beleženju dokumentov 
vanj. Na ta način imamo ves 
čas zagotovljen celovit nadzor 
nad tokom dokumentov, ki so 
zbrani na enem mestu in ved-
no dosegljivi. Dokumente lah-
ko iščemo po klasifikacijskih 
številkah, po naslovniku, po 
osebi, zadolženi za njegovo 
reševanje, po času nastanka 

in tudi po vsebini. Sistem 
nam ponuja tudi celo vrsto 
pogledov, kjer lahko vidimo 
nadrejene in podrejene doku-
mente ter vso dokumentacijo, 
ki je povezana z določenim 
dokumentom. Ves čas nam je 
dostopna tudi vso zgodovina, 
ki nam prikaže, kaj se je z 
dokumentom dogajalo, kaj 
se je na njem delalo in kdo 
se je z njim ukvarjal. 

Sodobno pisarniško poslo-
vanje terja dobro informacij-
sko podporo, če naj sledimo 
vsg množici dokumentov, ki 
dnevno nastajajo. Brez tovrst-
ne podpore praktično ni več 
mogoče delati. Gre tudi za 
velike prihranke pri prostoru 
in lažje iskanje, pri tem pa 
so arhivi večni. Papir sicer še 
vedno obstoja, a imamo ves 
čas na voljo njegovo kopijo. 
Uredite si delo z dokumenti 
in vaše življenje bo lažje in 
manj stresno. 
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gredo lahko na pico v eno od 
tamkajšnjih picerij. Slovenci 
imajo tudi dobro založeno 
knjižnico, kar jim menda za-
vidajo celo Italijani. Verjeli 
ali ne, naši zahodni sosedje 
Slovencem zavidajo celo no-
gometno znanje, saj so jih 
naši vojaki na zadnjem no-
gometnem turnirju prema-
gali - in to v finalu. 

Internet v vsaki sobi 

"Tukaj se dobro po6itimo, 
če odmislimo hrano v menzi, 
ki smo je že vsi naveličani, saj 
imamo na jedilniku non stop 
testenine. Drugače pa smo 
vojaki nastanjeni v montaž-
nih objektih. Navadni vojaki 
so v šestposteljnih sobah, 
častniki so po štirje v eni sobi. 

Standard je za vse enak, kar 
pomeni, da ima vsaka soba 
intemetni priključek in kli-
mo," je zadovoljen poročnik 
Aljoša Kaučevič, namestnik 
poveljnika čete ChaiUe, tretje 
čete v Grofu. Kaučevič je že 
na tretji mirovni misiji, pred 
prihodom na Kosovo je bil v 
Bosni in Hercegovini ter v 
Afganistanu. "Vsaka misija 
ima svoj čar. Bosna je bila 
zanimiva, ker je bilo zame 
prvič, Afganistan pa zaradi 
večje varnostne ogroženosti. 
Kosovo je spet nekaj poseb-
nega," dodaja. 

Med našimi vojaki na Ko-
sovu so Gorenjci trenutno 
zelo redki, med njimi pa je 
Urban Polajnar z Godešiča, 
tehnik letalec v helikopter-
skem oddelku v Djakovici. 

"Lani sem bil tu za dva me-
seca,-sedaj sem tu drugič, 
vendar samo za mesec dni. 
Povprečno vzletimo štiri- do 
petkrat na teden. Zadolženi 
smo za opazovanje iz zraka, 
prevoz potnikov in tovora, 
poleti pa s helikopterjem po-
magamo tudi pri gašenju 
požarov. Ker sem še brez 
družine, mi ni težko služiti 
na tujem. Že ko sem sprejel 
vojaško službo, sem vedel, 
kaj me čaka," je razložil. 

Poddesetnik David Posrp-
njak je doma iz Slovenj 
Gradca, na Kosovu pa je vod-
ja oddelka in ima pod sabo 
osem vojakov, ki vsakodnev-
no patruljirajo po srbskih va-
seh in kontrolirajo promet. 

"Tukaj se dobro 
počutimo, 
če odmislimo 
hrano v menzi, 
ki smo je že 
vsi naveličani, 
saj imamo 
na jedilniku 
non stop 
testenine." 

• i6 . stran Vojaška baza v Peči je dobro varovana./ Foto:rnKosir 

Tipičen prizor na Kosovu / FOTO: TO KOS« Pregledovanje zapuščenih objektov/foi« TOKosir 
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Trubar se je trudil, da bi 
bil "lubim Slovencom" razum-
ljiv. "Pri tem prevajanju sem 
se potrudil glede besed in 
sloga, da bi ga utegnil z lah-
koto raziimeti vsak Slove-
nec, bodisi Kranjec, Spod-
nještajerec, Korošec, Kraše-
vec, Istran, Dolenjec ali Bez-
jak. Zaradi tega sem ostal 
kar pri kmetiškem sloven-
skem jeziku, kakor se govori 
na Raščici, kjer sem se rodil. 
Nenavadnih in hrvatskih be-
sed nisem mogel primešava-
ti niti si novih izmišljati. Če 
pa je na nekaterih mestih 
kaj temno povedano in pre-
vedeno, ni treba dolžiti 
mene ali drugih prevajalcev, 
marveč evangeliste, apjostole 
in preroke, ki se po načinu 
in bistvu hebrejskega jezika 
često temno izražajo in piše-
jo ter so izpustili nekaj be-
sed. Če sem pa nekatere be-

sede netočno prevedel, se je 
zgodilo, kakor je zgoraj po-
vedano, zaradi pomanjklji-
vosti slovenskih hesed ali pa 
utegne Biti, da jih nisem 
znal, ah pa mi morda tedaj 
niso prišle na misel. Naj bo 
že kakorkoli, če že nisem 
vseh besed prevedel ali napi-
sal pravilno ali vsakemu po 
godu, pričakujem vendar od 
vas. da boste upoštevali 
mojo dobro voljo, trud, vne-
mo in željo, da bi bil rad vse 
prav in dobro napravil, in da 
boste priznali moje delo. 
Zelo pa vas prosim, da bi mi 
čimprej hoteli s krščanskim 
namenom javiti pomanjklji-
vosti in napake, W bi jih na-
šli in opazili v besedah in čr-
kah, da bi se v bodoče pri 
prevajanju in pisanju vedel 
tem bolje ravnati." 

Upal je, da njegovo delo 
ne bo zaman. "Zaupam v 

pral.71. 
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Najbolj znani portret Primoža 

Trubarja, lesorez Jakoba 

Lederleina iz leta 1578 

vsemogočnega Boga, da bo 
s tem našim preprostim in 
siromašnim jezikom in spi-
si tudi pri vas, svojih izvo-

ljenih, izvršil svojo voljo, 
odprl oči vaše duše in pa-
meti ter vam razsvetlil za-
temnelo in neuko srce, da 
spregledale in spoznate 
pravega Odrešenika, goto-
vega in stalnega Pomočnika 
v vseh nadlogah in skušnja-
vah, o katerem priča vse sv. 
pismo, namreč našega Go-
spoda Jezusa Kristusa, kdo 
je, kaj naroča vsem ljudem 
v evangeUju, in kaj jim po-
nuja, da sprejmejo zastonj, 
z vero. In ker je Gospod 
Bog tako poskrbel in dopu-
stil, da se naš slovenski je-
zik šele v teh poslednjih ča-
sih čedalje bolje tiska, 
upam, da boste odslej poši-
ljali v šolo in dali poučevat v 
čitanju in pisanju ne samo 
tisto vašo mladino, ki jo na-
meravate poslati v tuje de-
žele, ampak tudi tisto, ki jo 
obdržite doma ..." 

In še sklepni stavki: "Berite 
deveto pridigo sv. Ivana Zla-
tousta o listu Kološanom in 
Paraclesim Erazma Roter-
damskega; tu boste našli, 
kako ta dva sveta in učena 
božja moža pošteno in odloč-
no učita in opominjata po 
božji besedi in po sv. pismu, 
naj vsakdo, posvetnjak oziro-
ma laik, plemenit, nepleme-
nit, meščan, kmet, rokodelec, 
sel ali pastir na polju, nepre-
nehoma bere sv. pismo in naj 
iz njega povsod govori, poje 
in pripoveduje ... In sv. Hie-
ronim pravi, da so kmetje pri 
Betlehemu, kadar so orali, 
prepevali Davidove psalme... 
Dano v Tiibingenu, na svete-
ga Primoža in Felidjana dan, 
Id je devetega junija, v tisoč-
petstosedeminpetdesetem 
letu. Vaš vseh vdani služab-
nik in dušni pastir Primož 
Trubar, Kranjec." 



USODE Razgledi 

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

A ti veš, da je zemlja okrogla? 

"Potem, čez 
čas, ravno sem 
se pripravljala 

na diplomo, so 
mi na uho 

prišle novice, 
da živi z eno 

bejbo, a da ne 
moreta imeti 

otrok. 
Saj ne, da bi 

mu privoščila, 
amp'ak..." 

M I L E N A M I K I A V Č I Č 

Zgodilo se je kakšen me-
sec po tistem, ko je bil 
Andrejin sin pri prvem 
obhajilu. Pokliče jo njena 
socialna delavka in ji pove, 
da se je pri njih oglasil 
Aleš, ker bi rad uredil stike 
S svojim sinom. 

"Bila sem povsem šoki-
rana. V tistem letu mi je 
šlo vse narobe: razšla sem 
se s partnerjem, izgubila 
sem službo, ki sem jo sicer 
imela za določen čas, in 
moja babica je hudo zbole-
la. Bilo me je strah kot še 
nikoli poprej, ko sem pri-
spela na Center. Alešu bo-
ste morali ustreči, da bo 
začel videvati svojega otro-
ka, so me postavili pred 
neizpodbitno dejstvo. Z 
vsemi štirimi sem se uprla. 
Začela sem se jokati in 
kričati obenem, naj se 
spomnijo, kako me je hotel 
ubiti, ko sem bila noseča, 
kako me je pretepal, kako 
se je spravljal na sina, a 
sedaj bo pa vse pozabljeno 
in bo lepo dobil sina, kot 

da je bil ves čas najboljši 
oče. Toda babnice so le 
sedele in me neprizadeto 
gledale, potem pa so mi 
dejale, da so paragrafi pač 
paragrafi in da preko tega 
ne morejo. Močno sem za-
loputnila z vrati za sabo, 
odhitela sem domov, pove-
dala mami, bila je prav 
tako zgrožena kot jaz, ne-
nazadnje smo si življenje 
po dolgih letih prepirov in 
nasprotovanj vsaj malo 
uredih. Najraje bi se usedla 
v avto in s sinom odbrzela 
neznano kam. Ko sem se 
spravila v posteljo, me je 
tlačila mora, pred očmi so 
mi švigale slike, kako me 
Aleš poriva po hribu nav-
zdol, kako drži otroški vo-
ziček in 2 vso močjo spusti 
po strmem bregu..." 

Andreja in Aleš sta se 
potem srečevala le še na 
sodišču, v spremstvu od-
vetnikov. Niti pogledala 
se nista, kajti v Andreji je 
tičal strah, ki se je mešal 
z besom, Aleša pa je gnala 
naprej želja imeti ob sebi 
kalašnegakoli potomca, če 

ga že žena ne more dati. 
"Ko sem želela sodnici 
razložiti svoj odpor, me 
sploh ni hotela poslušati, 
gledala je skozi mene, 
kot da sem jaz zločinka. 
Le takrat, ko je Aleš našte-
val moje mladostne stran-
poti, me je pomenljivo po-
gledala, češ kaj se upiraš, 
saj si bila res ena lajdra. Po 
skoraj dveh letih robkanja 
sem izgubila na celi črti: 
sinu sem morala vsake šti-
rinajst dni dovoUti, da ga je 
vzel k sebi njegov oče. Ko 
je odšel prvič, sem spet 
začela kaditi. Jokala sem 
kot dež, celo mama je joka-
la, kar me je zelo preseneti-
lo ... Tudi ona mi ni bila v 
kakšno posebno tolažbo, 
ko sem bila v največji sti-
ski. V nedeljo zvečer je 
Aleš pripeljal sina nazaj ob 
dogovorjeni uri. S seboj je 
prinesel cel kup igrač, na 
novo je bil oblečen in to od 
nog do glave. Ko je z žare-
čirai očmi pripovedoval, 
kje vse je bil in kakšno 
sobo ima pri Alešu, se mi 
je zdelo, kot bi mi zadiral 

meč v srce. Najino pribeža-
lišče v hiši staršev je bilo še 
zmeraj več kot zelo skrom-
no ... Potem pa se je, čez 
kakšna dva meseca, uprl, 
da ne bo več šel tja. Da mu 
ni všeč solata, ki jo je mo-
ral jesti. Poklicala sem Ale-
ša in mu povedala, naj ne 
hodi po otroka. Ojoj, kako 
se je začel dreti v telefon! 
Da sem sina totalno pokva-
rila, da je izbirčen, da nima 
pojma, kaj je zdrava hrana, 
da je zabit kot kanta, da se 
ne zna obnašati, da si noče 
umivati zob, ko gre v poste-
ljo in podobne bedarije. 
Bila sem začudena, saj 
sem vedela, da doma s tem 
nikoli nisva imela težav. 
Priznam pa, da solate res 
ni maral. In to že od male-
ga. Aleš je v petek ob treh 
vseeno prišel in mali se je 
jokal, ko ga je porinil v 
avto. Jaz sem se jokala pri 
vhodnih vratih, ampak nič 
ni pomagalo, Aleš je imel 
črno na belem zapisano, 
kdaj je otrok njegov in kdaj 
moj," je med hlipanjem 
pripovedovala Andreja. 

Očitno pa imajo bogovi 
svoje račune. Nekega petka 
Aleša enostavno ni bilo. 
Niti telefoniral ni, niti se 
ni kako drugače opravičil. 
Ko je naslednjič prišel, 
je bil sam, ženo je pustil 
doma. 

"Sinovo naklonjenost je 
znova "kupil" z obiskom 
Gardalanda. In spet je bilo 
nekaj časa vse kot po nava-
di. Potem ga ni bilo na 
spregled več mesecev, pa 
se je spet prikazal. Rekla 
sem mu, da je v njem toli-
ko očetovske ljubezni kot v 
mojem levem čevlju. Pa se 
mi je samo zasmejal in de-
jal, da ga "nič ne stane, če 
mi malo nagaja" ... In pre-
den se je odpeljal z dvoriš-
ča. mi je vrgel v obraz, da 
on že ve, kako je potrebno 
delati s sodnicami in odvet-
nicami. Saj so tako ali tako 
vse ženske, on pa zna z 
ženskami..." 

Med sosedi 88 S L O V E N C I V Z A M E J S T V U 

JOŽE KOŠNJEK 

V soboto, 26. aprila, so se v 
Selah na Koroškem spomnili 
65-letnice obglavljenja trinaj-
stih žrtev iz Sel in okohce. 
Slovesnost so skupno organi-
zirale vsa društva, ki delujejo 
v Selah, in organizacije Slo-
vencev na Koroški ravni, go-
vorniki pa so bili dr. Valentin 
Inzko, Milena Olip, Peter 
Kuchar in župan občine Sele 
Engelbert Wassner. Po maši 
in polaganju vencev so na 
spominski proslavi v farnem 
domu prikazali tudi film Šest 
desedetij pozabe. Selane so 
29. aprila 1943 obglavili v du-
najski Sivi hiši, na smrt pa 
jih je pred tem 9. aprila na 
deželnem sodišču v Celovcu 
obsodil nacistični senat, ki 
mu je predsedoval zagrizen 
nacist dr. Roland Freisler. 
Obglavljeni so bili Florijan 
Kelih, Franc Gregorič, Franc 
Weinzierl, Ivan Dovjak, Uril 
Kelih, Nuša Oraže, Jurij Pa-
sterk, Tomaž Olip, Micka 
Olip, Franc Pristovnik, Jakob 
Oraže, Miha Župane in Ja-
nez Oraže. Štirinajstega, To-

maža Olipa z Obirskega, pa 
so 19. aprila do smrti pobili v 
ječi. Obsodba je bila na sploš-
no uperjena proti Sloven-
cem, še posebej iz okoliša 
Železna Kapla, Borovlfe, Sele 
in Obirsko. Vsi obsojeni in 
umorjeni so bili Slovend, kar 
so v sodbi še posebej zapisa-
li. Kako zagrizen nacist je bil 
sodnik Roland Freisler, pove 
podatek, da je bilo med nje-
govim predsedovanjem so-
dišču na smrt obsojenih nad 
5200 ljudi, od katerih je po-
lovici določil sodbo sam. Ko-
nec leta 1944 je na celov-
škem deželnem sodišču na 
smrt obsodil Ročičjakova 
starša iz Škocjana in Mičeje-
vo mamo in njeno hčer iz 
Šentvida v Podjuni, ki so jih v 
začetku leta 1945 obglavili v 
Gradcu. Spomin na umrle 
rojake vsako leto združi ljudi 
iz večinoma še slovenskih 
krajev in jih opominja na tež-
ke čase, ki jih je morala pre-
živeti slovenska skupnost na 
Koroškem. Spomin na žrtve 
iz Sel so včeraj s "spominsko 

Peršmanova domačija nad Železno Kaplo je sedaj muzej, ki spominja na zločin na koncu 
druge svetovne vojne, ko so Nemci pobili Peršmanovo družino. /Foto:jo2«Koii<jei: 

hojo" obudili tudi v Celovcu. 
Udeleženci so se zbrali na 
grajskem dvorišču, kjer je bil 
med drugo svetovno vojno 
sedež gestapa, sedaj pa je v 
njem muzej modeme umet-
nosti Koroške, od koder so 
hodili do dežehiega sodišča, 
kjer so bili Slovend leta 1943 
in 1944 obsojeni na smrt. 
Narodni svet koroških Slo-

vencev je v posebni izjavi 
spomnil dogajanj med leto-
ma 1938, ko so oblast v Av-
striji prevzeli nacisti, in le-
tom 2008, saj so bile v teh 
letih načrtno kršene pravice 
Slovencev na Koroškem. 
Zapisal je, da je vedno pri-
pravljen na dogovor s koro-
ško politiko, ki pa mora 
upoštevati sodbe avstrijske-

ga ustavnega sodišča in 
skladno z zakoni in Avstrij-
sko državno pogodbo po-
magati slovenski manjšim. 
Narodni svet pozdravlja 
"Iniciativo za pravno drža-
vo", v kateri so znane koro-
ške in avstrijske osebnosti 
in se zavzemajo za obram-
bo demokracije in pravne 
države na Koroškem. 
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KOSOVO Razgledi 

Med aktivnosti 
CIMIC skupine 

je tudi 
humanitarna 

pomoč. 
Večinoma gre 

za donacije 
lokalnim 

ustanovam, 
kakršna je bila 

tudi donacija 
treh 

računalnikov 
osnovni šoli 

v Klini. 

i 13. stran 

Njihova naloga je utrditi var-
nost na območju občin Klina 
in Peč ter zagotoviti svobodo 
gibanja za vse prebivalce. "Ni 
težko shajati tako daleč od 
doma, saj sem z najbližjimi v 
Sloveniji v vsakodnevnem 
kontaktu, ali preko intemeta 
ah po telefonu. Na Kosovu 
ima svoj signal tudi Mobitel, 
tako da je za slovenske voja-
ke klicanje v domovino poce-
ni - za enako ceno, kot bi bili 
doma. Tako me telefonski 
pogovori vsak mesec stanejo 
okoli 60 evrov, govorim pa 
približno 15 minut na dan," 
je pojasnil med vožnjo v va-
luku proti vasi Drsnik, ki je 
bila naed spopadi leta 1999 
porušena do tal, vanjo pa se 
sedaj počasi vračajo prvotni 
prebivalci - Srbi. 

Mirno spanje zaradi 
vojakov 

"Odkar je tu Slovenska voj-
ska, se je na območje, ki ga 
nadziramo, vrnilo med 150 in 
200 Srbov. Naša naloga je, da 
jim zagotovimo varnost, zato 
obiskujemo njihove domove, 
se z njimi pogovarjamo o vsa-
kodnevnih problemih," po-
jasni stotnik Dušan Kukovec, 
poveljnik skupine za dvilno-
vojaško sodelovanje (CI-
M i q . Med aktivnosti CIMIC 
skupine je tudi humanitarna 
pomoč. Večinoma gre za raz-
lične donadje lokalnim usta-
novam, kakršna je bila ob na-
šem obisku tudi donacija 
treh računalnikov osnovni 
šoli z osemsto učend v Klini. 
Z njimi so zaključili oprem-
ljanje računalniške učilnice, 
ki sta jo v večjem delu poma-
gali urediti Svetovna banka in 
italijanska vojska. 

Življenje se v Drsnik vrača 
s pomočjo tujih donadj, ki so 
pomagale zgraditi nov vodo-
vod in električno omrežje, 
postaviti nove hiše, asfaltirati 
ulice. Po njej in podobnih 
srbskih vaseh, v katerih skup-
no živi okoli 500 Srbov, se 
slovenski vojaki vsakodnevno 
odpravijo na peš patrulje. 
"Sedaj, ko so vojaki tu, spim 
brez skrbi, čeprav me nena-
den ropot ponoči še vedno 
vrže iz postelje," je s priso-
tnostjo vojakov zadovoljen 
73-letni Srb Jordan Ribač. V 
Drsnik se je pod okriljem 
KFora vrnil pred dvema leto-
ma. V spopadih med Srbi in 
Alband sta mu umrla sin in 
hči, porušili so jim vse hiše in 
jih do golega oskubili, izgini-
la sta avto in traktor. "Sem 
srčni bolnik, zato nisem spo-
soben delati. Zemljo sem 
zato dal v najem Albancem, 
ki jo sedaj obdelujejo zase. 
Življenje tu je za Srbe zelo 
težko, še posebej za mladino, 
saj ni službe, ni šole, ne 
zdravnika. Mladi so zato vsi 
ostali v Srbiji, v vas smo se 
večinoma vrnili samo starej-
ši," je pojasnjeval zbranim 
novinarjem. O Albancih ni-
ma najboljšega mnenja. Ko 
ga novinarski kolega vpraša, 
kdo je slabši - Albanec ali 
kača (id je ravno tedaj prilez-
la po ruševinah), ne ponudi 
konkretnega odgovora, a ta-
koj začne razlagati, kako 
krotke živali so kače... Njego-
va snaha Olga Ribač ima bolj 
uravnotežen pogled na poli-
tično in varnostno situacijo 
na Kosovu: "Ne morem se 
pritoževati nad Alband, kaj 
imata med sabo državi, me ne 
zanima. V medsebojni spopa-
dih so Albanci rušili srbske 
vasi, Srbi pa albanske. Vsi 
smo doživeli enako usodo." 

Srbkinja Olga Ribač v pogovoru s slovenskim vojakom. / Foto NI KOJ« 

Radovedni albanski otroci se z vojaki radi družijo. / fom:tiiKo4̂ it 

Sprevržena resnica 
S E D M I C A 

MARJETA SMOLNIKAR 

Čeprav sem svoje mnenje 
giede nasilja povedala že sto-
krat, kot se radi simbolno iz-
razimo, mi predvidoma ne ho 
nihče zameril, če ga povem Se 
stoprvič: načeloma sem proti 
vsakršnemu nasilju; vojaške-
mu, policijskemu, politične-
mu, meddržavnemu, okolj-
skemu, gospodarskemu, ver-
skemu, nacionalnemu, ver-
balnemu, družinskemu, spol-
nemu, generacijskemu in ka-
teremu koli drugemu. V kon-
tekstu te svoje načelnosti sem, 
kajpada, tudi proti nasilne-
mu reševanju spornih mejnih 
vprašanj, na primer, meje na 
Dragonji. Ob tej priložnosti 
se mi zdi nujno vsaj mimo-
grede opozoriti na naslednjo 
nepravilnost oziroma nedo-
slednost. Ko politiki in po-

slanci komunicirajo z jav-
nostjo v zvezi z mejno črto 
med Slovenijo in Hrvaško oh 
reki Dragonji, se praviloma 
širokoustijo, da je ozemlje na 
levem hregu Dragonje nespor-
no naše, beri slovensko. To-
vrstno govorjenje je logično 
napačno, za Slovenijo morda 
ceh škodljivo, saj je levi breg 
Dragonje tako očitno sporen, 
da bolj sporen sploh ne bi mo-
gel biti. Pravilno rečeno je, da 

je levi breg Dragonje nedvo-
mno, poudarjam nedvomno 
slovenski, pomeni naš. Toliko 
o pravilni terminologiji glede 
tozadevne resničnosti. 

Kot rečeno, sem (stodru^č 
povedano) globalno vzeto 
proti vsakovrstnemu nasilju. 
Tudi proti dejavnosti tistih 
članov in simpatizerjev slo-

venske civilne družbe, ki so na 
predvečer dneva upora proti 
okupatorju (kar ima svojevr-
sten simbolni pomen J na mej-
nem prehodu Sečovlje prote-
stirali proti hrvaški okupaciji 
slovenske zemlje. Vsaj sama 
dejanje Marjana Podobnika, 
joška Jorasa, Danijela Star-
mana in tovarišije (hrvaški 
kolegi novinatji so jih označi-
li za zgube) tako razumem. 
Po drugi strani pa bi me ne-
primerno bolj kot sobotni pro-
test peščice pripadnikov slo-
venskega naroda skrbelo, če bi 
vsi Slovenci z obema očesoma 
še naprej brezbrižno sprem-
ljali hrvaško šopirjenje na ne-
dvomno slovenski zemlji. Po-
vedano drugače, glede na po-
polru) nesposobnost vseh dose-
danjih slovenskih vlad v zvezi 

z rešitvijo aktualnega sporne-
ga vprašanja, me milo rečeno 
preseneča, da se v soboto na 
mejnem prehodu v Sečovljah 
ni zbralo več domoljubov. 

Nič manj začudena nisem 
nad izjavo vladnega predsed-
nika janeža Janše, ko je med 
drugim trdil, da so v soboto 
"nekateri udeleženci shoda 
skušali zaostriti razmere med 
državama". Lepa reč. Predsed-
nik slovenske vlade je obrnil 
resnico na glavo in lastnemu 
narodu očita, da zaostruje 
meddržavne razmere, name-
sto da bi dal politikom iz so-
sednje države jasno vedeti, da 
cvetličnih korit po mili volji ne 
prestavljajo po svoji, pač pa po 
naši zemlji. Da torg niso nič 
več in nič manj kot okupatoiji 
slovenske zem^e. Nič ne dvo-

mim, da bi znal Janez Janša, 
te bi bil Se vedno v opoziciji, z 
resnico sosedom postreči na 
zelo pikanten način. 

V zvezi z odzivom sloven-
skega notranjega ministra 
Dragutina Mateja in njemu 
področnega direktorja policije 
Jožeta Romška na sobotni 
protestni shod Zavoda ju-
nij, ko sta lastnemu narodu 
poslala policijo za hrbet, pa 
ne vem, ali bi se smejala ali 

jokala. Vsekakor aktualne do-
godke presojam v luči dogaja-
nja okrog romske družine 
Strojan, za katero seje notra-
nji minister Dragutin Mate 
osebno zavzel. Smo Slovenci 
in naš nacionalni interes, da 
ponosa niti ne omenjam, na 
lastni zemlji res zadnja skrb 
izvoljenih politikov? 



EKONOMIJA stefan.zargi(g)g-gUis.si 1 7 

Prek ur kakovosti v razvoj 
I 

v Domelu so zaposlenim tradicionalno podelili nagrade za doseganje kakovosti in izboljšav. Letošnja 
zlata ura je šla na zapestje Katarini Prezelj. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Železniki - "Vesela sem pri-
znanja za svoje delo, ki je naj-
biž posledica dejstva, da me v 
Domelu vsi poznajo po delu 
in pisanju za tovarniški časo-
pis Mozaik. Menim, da se 
vsak po svojih močeh trudi in 
prispeva k dobremu rezulta-
tu podjetja," je po prejemu 
priznanja, ki so ji ga nameni-
li sodelavd, povedala Katari-
na Prezelj. Nagrajevanje pri-
zadevanj za kakovost je v Do-
melu postala že tradicija, saj 
so tokrat že štirinajstič pode-
lili nagrade in ure kakovosti 
ter petič podelili tudi nagrade 
za inovativne dejavnosti. 

Na slavnostni podelitvi so 
se tudi vpraSali, kakšne izzi-
ve ima še Domel. Motorje za 
sesalnike proizvajajo že več 
kot 30 let, elektromotorje več 
kot pol stoletja - kaj še lahko 
spremenijo? Vsaka nova dru-
žina sesalnih enot je nekaj 
posebnega, v zadnjih letih pa 
so najpogostejši kriteriji na-
predka učinkovita raba ener-
gije, visok izkoristek in nizka 
specifična teža na enoto 
moči. Izziv za rast Domelu 
predstavlja še avtomobilska 
industrija, saj naj bi se vred-
nost trga elektromotorjev na 
tem področju v prihodnjih 
letih podvojila, v podjetju pa 
so aktivni tudi na področju 
razvoja alternativnih virov 
električne energije. 

Katarini Prezelj je )ožlca Rejec, predsednica uprave, Izročila 
posebno nagrado za kakovost v Domelu - zlato uro. 

"Zadovoljen sem, ker opa-
žam, da Domel ohranja vred-
note, Id loči perspektivna od 
uspešnih podjetij," je v nago-
voru povedal Samo Hribar 
Milič, predsednik Gospodar-
ske zbornice Slovenije, in na-
daljeval: "Vaša vrednota, da 
ste boljši od konkurence, ve-
liko pomeni, saj znate gleda-
ti v prihodnost. S tem ste za-
dovoljni vi in vaši kupci, pod-
jetje je povezano in vpeto v 
lokalno skupnost. Čestitke!" 
"Kakovost je pogoj, inovacije 

pa vodilo napredka, tako za 
nas kot kateregakoli druge-
ga. To je neizpeta pesem, ni-
koli dokončana zgodba," je o 
pomenu kakovosti in inova-
cij povedala Jožica Rejec, 
predsednica uprave Domela. 

Ob tej priložnostni nismo 
mogli mimo septembrske 
vodne ujme, ki je močno pri-
zadela tudi Domel. Jožica 
Rejec odgovarja: "To je bil 
dogodek, ki se je zgodil in je 
za nami. Mi smo zgradili 
most čez to nesrečo, vse sku-

paj nas je združilo in gremo 
s pogumnimi koraki naprej." 
Vpliv škode je bil velik, zato 
so v Domelu lani knjižili iz-
gubo, vendar še vedno raču-
najo na obljubljeni denar iz 
naslova pomoči iz državne 
blagajne, s katerim bi lažje 
premostili težave ob škodi. 
Kljub vsemu predsednica 
uprave zagotavlja, da na po-
dročju programa in razvoja 
tudi v o ^ a ujma ni prinesla 
zastoja, ampak gredo naprej. 

"Na področju sesalnih 
enot smo vodilni evropski in 
tudi močan svetovni proizva-
jalec, zato so oči nenehno 
uprte v nas. Videti želijo, kaj 
novega lahko ponudimo. V 
duhu varčevanja smo razvili, 
poskusna serija je stekla sre-
di meseca, nove nadgradnje 
sesalne enote z boljšim izko-
ristkom, ki je hkrati manj 
hrupna," pove Jožica Rejec, 
ki napoveduje nov razvoj, 
tudi v povsem novih progra-
mih. "Boljši od konkurence" 
v Domelu ni le fraza, saj so 
na področju sesalnih enot za-
gotovo najboljši. To pa se po-
sledično kaže tudi na d r u ^ 
področjih: na programu av-
tomobilske industrije in pro-
gramu ventilatorjev kot se-
stavnega dela gorivnih celic 
za pridobivanje energije. 
Predsednica uprave zagotav-
lja, da želijo biti in bodo na 
vseh naštetih področjih raz-
vojni dobavitelj. 

Gorenjci so nam naklonjeni 
v Sparu Slovenija zagotavljajo, da bodo tudi v prihodnjih letih rasli hitreje kot konkurenca. 

B o f r i A N BOGATAJ 

Ljubljana - "Zelo smo zado-
voljni s sedanjim delom In-
terspara v Kranju, saj nas 
Gorenjska zelo sprejema/' je 
na posebno vprašanje Go-
renjskega gfasa odgovoril Igor 
Mervič, direktor Spar Slove-
nija, in dodal: "Če pa me 
sprašujete, ali Interspar v 
Qlandii posluje z dobičkom, 
je odgovor: ne. To pričakuje-
mo šele v prihodnjih letih." 
O novih načrtih Spara na 
Gorenjskem ne želi govoriti, 
saj ostaja zvest načelu, da lo-
kacij novih prodajaln pred 
pridobitvijo gradbenega do-
voljenja ne razkriva, zagoto-
vo pa bodo v prihodnjih pe-
tih letih zgradili več trgovin 
Spar. 

Lani je Spar ustvaril za 615 
milijonov evrov prometa, 
kar je za približno 11 odstot-
kov več kot v letu prej, za 14 
odstotkov več imajo zaposle-
nih oziroma je danes že 

Igor Mervič zagotavlja, da je Spar najcenejši. / Foto: cotad k v̂j« 

3.868 sodelavcev Spara Slo-
venija, ki delajo na 114 tisoč 
kvadratnih metrih prodajnih 
površin v 69 prodajalnah. 
Direktnemu odgovoru na 
vprašanje, koliko dobička 
ustvari Spar Slovenija, se je 
direktor Mervič izognil, a 
kljub temu izdal, da je to 
okoli dva odstotka od prome-
ta - torej nekaj čez 12 milijo-

nov evrov v letu 2007. "Ne-
odvisna raziskava GFK nas 
je že drugič ocenila kot naj-
boljšega trgovca v Sloveniji, 
še posebej veliko pa nam po-
meni izbor kriterijev, po ka-
terih smo prišli do prvega 
mesta: po svežini izdelkov, 
kakovosti, nizkih cenah, širi-
ni izbora ter prijaznosti in 
ustrežljivosti zaposlenih. To 

nas veseli, čeprav ostajamo 
na realnih, trdnih tleh,'̂  je 
direktor komentiral rezulta-
te. 

Pričakuje, da bodo tudi v 
prihodnjih letih rasli za več 
kot deset odstotkov na leto, 
temu primemo pa se večata 
tudi število zaposlenih in go-
stota njihovih trgovin po Slo-
veniji, v katerih vidi še veliko 
novih priložnosti. Lani so 
zgradili tudi nov logistični 
center, čeprav so klasični tr-
govec pa so se odločili tudi za 
proizvodnjo - lastno pekarno. 
"Strategija Sparovih cen ob 
inflaciji je naslednja: objavili 
smo petsto izdelkov z najniž-
jo ceno. In to je vse," pravi 
Igor Mervič, ki je potamal 
tudi nad mediji, ki da preveč 
pišejo o krivdi trgovcev za in-
flacijo, veliko besed pa je na 
redni letni novinarski konfe-
renci namenil tudi Bredi Ku-
tin in, po njegovem, njenim 
zmotam v akdjah Zveze po-
trošnikov Slovenije. 

Delavski praznik 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Kakor se za medna-
rodni praznik dela spodobi, 
bomo zaposleni jutri in v pet-
ek praznovali in izkoristili dva 
od 14 dela prostih dni, ki jih 
imamo v Sloveniji. Zanimivo, 
v Sloveniji praznik dela praz-
nujemo šele od leta 1948. 

Prosti dnevi 

V Sloveniji imamo vsako 
leto 14 dela prostih dni, kar je 
enako kot na Hrvaškem in 
dan manj kot v Avstriji. V 
Italiji imajo 13, na Madžar-
skem pa 11 dela prostih dni. 

sedem odstotkov več oziro-
ma 1.216 evrov. Največje raz-
like v plačah so med uprav-
ljavci strojev in naprav ter 
med industrijskimi izdelo-
valci in sestavljavci, kjer so 
ženske v povprečju dobile za 
četrtino bruto plače manj 
kot moški kolegi. Do velikih 
razlik v izplačanih mesečnih 
bruto plačah prihaja tudi 
med različno izobraženimi 
zaposlenimi osebami. Leta 
2005 so osebe z nedokonča-
no osnovno šolo v povprečju 
prejele nekaj manj kot 750 
evrov, visoko izobražene pa 
skoraj trikrat več oziroma 
skoraj 2.150 evrov mesečno. 

Zaposleni v Sloveniji pa ima-
jo tudi pravico do dopiista v 
trajanju najmanj š t i ^ ted-
nov, povprečno pa velja, da 
lahko v Sloveniji zaposlena 
oseba izkoristi 25 dni dopu-
sta na leto. Lani smo v Slove-
niji povprečno opravili 4 0 4 
ure na teden, moški nekoliko 
več, ženske pa manj. 

Zaposlenost 

Sicer pa je vedno več Slo-
vencev zaposlenih v storitve-
nih dejavnostih, saj je delež 
aktivnih oseb v tem sektorju 
že presegel polovico vseh za-
poslenih. Največ je zaposle-
nih v predelovalnih dejavno-
stih, sledijo zaposleni v trgo-
vinski dejavnosti. Največ, do-
brih 16 odstotkov delovno 
aktivnih prebivalcev je zapo-
slenih v poklicni skupini teh-
niki in drugi strokovni delav-
d. Približno tretjina zaposle-
nih oseb opravlja izmensko 
delo, slaba polovica delovno 
aktivnega prebivalstva dela 
ob večerih in petina ponoči. 
Nočno delo je mnogo bolj 
značilno za moške. 

Plače 

Za svoje delo so ženske 
leta 2005 na mesec v pov-
prečju prejele 1.132 evrov 
bmto plače, moški pa skoraj 

Najvišje plače prejemajo za-
posleni v osrednjeslovenski, 
najnižje pa v pomurski regi-
ji. Razlika v povprečni bruto 
mesečni plači med obema 
regijama je konec leta 2007 
znašala skoraj 450 evrov; v 
osrednjeslovenski regiji je 
bila 1.546 evrov, v pomurski 
pa 1.105 evrov. 

Brezposelni 

Število brezposelnih oseb 
se je v zadnjih desetih letih 
zmanjšalo za dobrih 40 od-
stotkov; leta 1997 je bilo v 
Sloveniji 72 tisoč anketno 
brezposelnih, deset let kas-
neje pa petdeset tisoč brez-
poselnih oseb. Anketno 
brezposelni so tisti, ki so v 
zadnjih štirih tednih aktivno 
iskali delo in so v roku 14 dni 
tudi pripravljeni sprejeti 
delo. Podoben trend kažejo 
tudi podatki o številu regi-
striranih brezposelnih oseb 
na Zavodu RS za zaposlova-
nje - njihovo število se je v 
zadnjih desetih letih prav tako 
zmanjšalo za dobrih 40 od-
stotkov, in sicer s 125 tisoč na 
71 tisoč oseb, ki so kot iskalci 
zaposlitve prijavljeni na za-
vodu za zaposlovanje. Ob 
tem je zanimiv podatek, da je 
bilo v državi lani v povprečju 
na dan na voljo skoraj devet 
tisoč prostih delovnih mest. 

HRANpsIlCA l O H 
pri nas Je tudi to mogoCe 
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Odločbe in izplačila 
v polnem razmahu 
Intenzivno poteka tudi elektronsko izpolnjevanje 
zbirnih vlog. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Ljubljana - Na Agenciji RS za 
kmetijske trge in razvoj po-
deželja v zadnjih mesecih 
potekajo zelo intenzivne ak-
tivnosti na več področjih ob 
izdaji odločb in izvrševanju 
izplačila za leto 2007, izvaja-
jo ukrepe za objavljene javne 
razpise iz novega Programa 
razvoja podeželja 2007-2013, 
v polnem razmahu pa je tudi 
letošnja kampanja elektron-
skega izpolnjevanja zbirnih 
vlog in zahtevkov za leto 
2008. Agencija je za leto 
2007 do danes obračunala in 
izdala skupno okrog 
170.040 odloA v vrednosti 
125,9 niilijona evrov, največ, 
62.090 odločb o dodelitvi 
plačilnih pravic, 49.500 od-
ločb so izdali za območja z 
omejenimi možnostmi za 
kmetovanje, v skupni vred-
nosti 42,7 milijona evrov, 
3.350 odločb za drobnico v 
skupni vrednosti milijona in 
55.100 odločb o izplačilu pla-
čilnih pravic in neposrednih 
plačil v skupni vrednosti 
82,2 milijona evrov. Do 
prejšnjega tedna je dobilo 

vsaj eno odločbo o plačilu 
59.800 vlagateljev, od tega 
42.266 dve odločbi in 3.023 
tri odločbe. Gorenjskim 
kmetom je bilo za vse tri 
ukrepe skupaj izdanih 7.185 
odločb izplačanih skoraj 10,5 
milijona evrov. 

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano je 
objavilo 13 razpisov, od tega 
so trije že zaprti, za deset jav-
jiih razpisov pa agencija še 
vedno prejema vloge (in jih 
bo do porabe razpisanih 
sredstev). Skupna višina raz-
pisanih sredstev za vse do 
zdaj objavljene javne razpise 
je dobrih 102 milijona evrov. 

Agencija je v sredini marca 
2008 začela z izdajo odločb 
in vlagateljem izdala skupno 
več kot 650 odločb in skle-
pov, največ za javne razpise, 
ki so že zaprti. V teku je tudi 
kampanja elektronskega iz-
polnjevanja in oddaje zbir-
nih vlog in 2^tevkov za leto 
2008. Do prejšnjega tedna je 
bilo v n e s e l več kot 45.600 
vlog. V elektronski obliki je 
agendja prejela 87 odstotkov 
vlog, druge pa so bile oddane 
na klasičen način po pošti. 

KRATKE NOVICE 

ŠKOFJA LOKA 

Tržnica kmetijskih pridelkov 

Razvojna agencija Sora vabi na prireditev Tržnica kmetijskih 
pridelkov In izdelkov, ki bo potekala v Škofji Loki na Mest-
nem trgu, v soboto, 3. maja, od 8. do 12. ure. Na stojnicah 
se bodo predstavili ponudniki izdelkov blagovnih znamk Ba-
bica Jerca in Dedek Jaka - naravni izdelki iz Škofjeloških hri-
bov, ponudniki blagovne znamke Za moj dom, ponudniki 
medu z oznako Slovenski med in ponudniki drugih visoko-
kakovostnih izdelkov. M. C. 

Gorenjski Glas 

SLOVENSKE 
B O Ž J E P O T I 

Cena; 6 5 € + poštnina 
(naro^tki Corentskega 
glaia ito% popusta) 

Naročanje: 04/201 42 41 ali po 
e-poSti: narocnine@g-glas.sj 

Za vas beležimo čas 

V dolini sadje ne gnije več 
Kmetija Matic s Hotavelj z dolgoletno tradicijo se razvija naprej. Marsikdo jih pozna po naravnem 
soku, že nekaj mesecev pa stoji tudi nova, v kmečkem stilu grajena hiša. 

B0Š17AN BOGATAJ » 

Hotavlje - Pred sedmimi leti 
je kmetijo Matic v Poljanski 
dolini prevzel Danilo Jezer-
šek, ki je pred kratkim po 
stricu prevzel tudi Matečono-
vo kmetijo v Kopačnid. "Da-
nes imamo v hlevu od 20 do 
30 glav živine in gospodari-
mo na 73 hektarjih zemljišč. 
Naša glavna dejavnost je reja 
bikov in krav dojilj, že pred 
devetimi leti pa smo kot do-
polnilno dejavnost uvedli 
predelavo sadja," je današnje 
kmečko gospodarstvo opisal 
gospodar. 

Danilu in Ireni Jezeršekob 
strani stoji tudi mama An-
čka, vse bolj pa pomagajo 
tudi hčeri Neža in Urša ter si-
nova Matija in Jure, pri delu 
jim pomaga tudi Marko Kon-
čan. Decembra lani, na mi-
klavževo, so se vselili v novo 
hišo, ki je izredno zanimiva, 
saj je zgrajena v tradicional-
nem kmečkem stilu. "Spo-
štujem tradicijo in sem patri-
ot v vseh pogledih, zato sem 
želel graditi avtohtono kmeč-
ko hišo, ki se je ne bi sramo-
vali niti pred več kot sto leti 
in ne danes," pravi Jezeršek. 
Prostori so klasično razpore-
jeni, vrata so masivna, na 
oknih gavtre (križi), v hiši pa 
kmečka peč, mentrga, slai-
nja, v kuhinji zidan štedilnik, 
pred hišo pa garkeljc (vrti-
ček). Gospodar je tudi stra-
sten zbiratelj starin, zato so v 
hiši tudi starejša samostoječa 
ura, bohkov kot, radio, šivalni 
stioj in podobno. 

Po soku poznani 
daleč naokoli 

Medtem ko je družinski 
del hiše že urejen, pa na 
opremo čakajo še turistične 
sobe. V starejši hiši so Mati-
covi že uredili apartma s še-
stimi ležišči, v hiši pa bodo 
sobe z desetimi ležišči. Go-
spodar napoveduje, da bo 
lonahi uredil tudi degu.stacij-
sko klet za njihove izdelke. 

Družina Jezeršek, po domače Maticovi, ob mizi v hiši 

Kot smo omenili zgoraj, so 
se na kmetiji pred devetimi 
leti začeli spoprijemati s pre-
delavo sadja in do danes po-
štah prepoznavni daleč na-
okoli po naravnem soku. 
"Pred leti smo sadje zgolj sti-
skali, po nekaj letih pa smo 
šli v lastno proizvodnjo. 
Glavni proizvod je sok, pred-
vsem jabolčni, pripravimo pa 
tudi jabolčni lds, suho sadje 
in žgane pijače. Dopolnilna 
dejavnost se je zelo hitro širi-
la, saj so naše proizvode za 
kvalitetne spoznali v boljših 
restavracijah," pojasni Dani-
lo Jezeršek. 

Njihov sok je danes raz-
prodan. Tržno nišo so našli 
celo v severni Italiji, ki je po-
znana po proizvodnji jabolč-
nih sokov. Pred leti so oskr-
bovali zgolj nekaj restavracij, 
z leti pa se je dober glas o nji-
hovem soku tako razširil, da 
so pred meseci podpisali po-
godbo z italijanskim zastop-
nikom. Pa vendar sosednja 
država ni edina tuja dežela, 
kjer se pojavljajo Maticovi so-
kovi; letos so ga prvič posku-
sih na Danskem, znan je 
tudi v Bruslju. "Seveda ne za-
nemarjamo ruti slovenskega 
trga, saj smo prisotni v naj-

boljših restavracijah na Pri-
morskem, Gorenjskem in v 
Ljubljani. V ponudbi jih ima-
jo kot dopolnilo celo primor-
ski vinarji," pravi gospodar. 

O s n o v a bo vedno 
kmetovanje 

Zaradi nenehnega širjenja 
proizvodnje so na kmetiji v 
zadnjih letih veliko investira-
li, tako v tehnologijo predela-
ve sadja kot v prostore in za 
to pridobili tudi evropski de-
nar. Danes nimajo le kmetije 
in dopolnilne dejavnosti, 
ampak sodobno proizvodnjo 
z vrhunsko tehnologijo, ven-
dar Jezeršek zagotavlja, da 
brez kmetovanja ne bi mogel 
živeti. "Kmetijska dejavnost 
je osnova in je ne bomo niko-
li opustiti, da bi se ukvarjali z 
masivno proizvodnjo prede-
lave sadja," pravi. Največ po-
udarka namenjajo proizvod-
nji soka in kisa. Trenutno 
proizvajajo tri vrste sokov, 
največ jabolčnega, sledita 
hruškov in mešani sok. V na-
črtu imajo tudi proizvodnjo 
balzamičnega kisa. "Tehno-
logija izdelave je dolgotrajna 
in zahtevna, vendar prinaša 
tudi veliko dodano vrednost. 

Po balzamičnem kisu pri na-
ših kupcih velja veliko pov-
praševanje, saj vedo, da 
bomo pripravili najboljšega," 
pojasni gospodar Danilo. 

Dopolnilna dejavnost Ma-
ticovih se odraža tudi v šir-
šem okolju, saj jeseni odku-
pijo veliko sadja s kmetij iz 
vse Poljanske doline. "V ve-
selje mi je videti, da danes že 
marsikateri mladostnik aU 
otrok ve, da bo lahko s pobra-
nim sadjem tudi nekaj zaslu-
žil. Tako naše avtohtone vr-
ste sadja v dolini ne obležijo 
na tleh oziroma ne zgnije," 
pravi Danilo Jezeršek. Mož-
nosti za razvoj kmetije je ve-
liko, kam bo šel naš razvoj pa 
je odvisno tudi od želja otrok, 
pove sogovornik. Kot smo 
omenili že zgoraj, je ena od 
njih tudi turizem. Že sedaj 
se na kmetiji ustavi veliko tu-
ristov, ki si ogledajo zanimi-
vo predelavo sadja in novo 
hišo, ki je zgrajena "po sta-
rem". V njej bodo kmalu 
urejene turistične sobe, ob 
Sori imajo že nekaj časa ure-
jen prostor za piknike. Glede 
na podjetnost Jezerškovih s 
Hotavelj, ostaja le še eno 
vprašanje: kateri od otrok bo 
prevzel turizem? 

Prepoved bi bila neutemeljena 
v Sloveniji trenutno ni strokovne podlage, ki bi utemeljevala prepoved 
gojenja gensko spremenjene koruze, menijo pristojni ministri. 

MATJAŽ GREGORIČ 

Ljubljana - Ministrica za 
zdravje Zofija Mazej Kuko-
vič, minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano Iztok 
Jarc in minister za okolje in 
prostor Janez Podobnik, vsi 
trije pristojni za urejanje po-
dročja gensko spremenjenih 
organizmov v Sloveniji, me-

nijo, da v naši državi trenut-
no ni pridržkov za gojenje 
gensko spremenjene koruze 
z oznako MON810, ne obsta-
jajo znanstveni dokazi, ki bi 
utemeljevali škodljivost takš-
ne pridelave, oziroma uvelja 
vitev varnostnega pridržka 
Vsi trije so se strinjali, da Slo-
venija potirebuje celovito reši 
tev na področju gojenja in so-

obstoja gensko spremenje-
nih organizmov in ne delnih 
rešitev, ki so celo v nasprotju 
z obstoječo zakonodajo Slo-
venije in Evropske unije. Me-
nili so, da predlog Zakona o 
soobstoju gensko spremenje-
nih rastlin z drugimi kmetij-
sldmi rastlinami edini celovi-
to rešuje področje kmetova-
nja z gensko spremenjenimi 

rastlinami. Omenjeni zakon 
je bil predhodno usklajen ter 
podprt s strani nevladnih in 
znanstvenih organizacij, 
zbornic, sindikata kmetov, 
ekoloških kmetov, opozicije 
in drugih. Seme je zaenkrat 
nezanimivo za naše kmeto-
valce, saj je za 20 do 25 od-
stotkov dražje od navadnih 
semen. Semena gensko spre-
menjene koruze MON810 ni 
mogoče kupiti drugače, kot 
pri proizvajalcu, ali njegovih 
posrednikih, pod določenimi 
pogoji, proizvajalec pa je pis-
no jamčil, da letos v Sloveniji 
te koruze ne bo prodajal. 

mailto:narocnine@g-glas.sj
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PREJEU SMO 

Javni sektor 
se bori za plače, 
privatni 
pa za delo 

"Zdravniška stavka začasno 
odpovedana" beremo v časopi-
sih, sedaj grozijo že Šolniki. 
Tudi sodniki niso zadovoljni s 
svojimi plačami. Kdo bo na-
slednji? 

Najbolj glasni so torg "nedo-
takljivi". Zdravniški ceh po-
stavlja zahteve državi, obenem 
pa se z vsemi štirimi upira pri-
vatizaciji zdravstva. V času so-
cializma smo bili vsi neposred-
ni proizvajalci, samo da smo 
nekateri imeli za predmet svo-

jega dela t. i. neživo naravo, 
zdravniki, sodniki in šolniki 
pa ljudi. Čeprav smo bili vsi 
enakopravni, so bili prav člani 
teh skupin neposrednih proiz-
vajalcev bolj enakopravni od 
navadnih ljudi. Kdor je želel 
dobiti boljšo zdravniško oskr-
bo, je moral bolj enakopravne-
mu zdravniku vtakniti v žep 
simbol izkoriščevalskega kapi-
talizma, namreč kuverto z do-
ločenim zneskom denarja. 
Zdravniki so si z dežurstvi, ki 
so p(}gosto potekala v času red-
ne službe, dvigali svoje plače. 
Medicinska fakulteta je imela 
dolgo časa omejen vpis, čeprav 
je vseskozi primanjkovalo 
zdravnikov. 

Ko smo Slovenci dobili sa-
mostojno državo in demokra-
tično družbeno ureditev, so se 
"nedotakljivi"preselili k držav-
nim jaslim in več ali manj na-
daljevali s prejšnjim načinom 
dela. V privatnem sektoiju so 
"organizacije združenega 
dela" postale delniške družbe, 
TOZD-i so postali d.o.o.-ji ali 
sektoiji, vsi pa so bili slej ali 
prg postavljeni v vlogo, kjer so 
se morali boriti za svoj icošček 
trga. Neposredni proizvajalci 
in samoupravljavci so postali 
delavci, njihova plača pa odvis-
na od razmer na tigu in njiho-
ve pridnosti. Delovno mesto in 
zaposlitev je postalo naenkrat 
velika vrednota. V naspro^u z 
njimi so v javnem sektoiju na-
stala javna podje^a, jinancira-
na od lokalne skupnosti ali dr-
žave, plače javnih delavcev pa 
več ali manj neodvisne od nji-
hove produktivnosti. Razmere 
v zdravstvu so se začele počasi 
spreminjati šele s podeljeva-
njem prvih koncesij zdravni-
kom, v velikih zdravstvenih 
ustanovah, kot je npr. ljubljan-
ski Klinični center, pa še vedno 
prisegajo na uravnilovko in se 
grggo v državnih jaslih. 

Sodniki so vzvišeni nad 
vzvodi potrošniške družbe, oni 
morajo ostati neodvisni in ne-
dotakljivi. Medtem pa število 
sodnih zaostankov narašča, 
priča smo "pozabljenim zade-
vam" v sodniških predalih. 
Sodniški mandat je neomgen, 
tako rekoč dosmrten. Pravila si 
postavljajo sami. V imenu ne-
dotakljivosti sodstva, njim pač 
ne sme nihče gledati pod prste. 

Stavkovne zahteve javnih 
uslužbencev se kot kuga širijo 
po lepi slovenski deželi. Kljub 
pokončni drži ministra Gre-
gorja, ki si je upal dregniti v 
osje gnezdo, vlada zahtevam 
nedotakljivih počasi popušča. 
Razumljivo! Armada 160 tisoč 
ljudi, ki jih država preživlja, je 
velika, njeni vojaki pa spretni v 
manipuliranju množic Slo-
venčkov, ki se bojijo povzdigni-
ti svoj ^as. Žal. Kajti prav oni 
bodo morali odstopiti svoj koš-
ček kruha, da si bodo nedotak-
ljivi lahko okrasili svojo torto. 

M A R J A N BAH" 

Popravek-
Bohinjci pisali 
Janši 

Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije v 
skladu z zakonom o medijih 
pošilja v objavo popravek član-
ka v časniku Gorenjski glas, 
ai4orice Petre Lotrič z naslo-
vom: Bohinjci pisali Janši, ob-

javljenega 18. aprila 2008. 
Replika se nanaša na odsta-

vek v članku, ki govori o tem, 
da je država na VogJu, prek 
Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov RS, prodajala parcele, 
na katerih naj bi se gradili raz-
ni objekti. 

Sklad zgoraj navedeno i:ga-
vo članov agrarne skupnosti 
Bohinjska Bistrica opreMjuje 
kot neutemeljeno in neresnič-
no. Sklad namreč zemljišč na 
tem obmo^u nikoli ni prodajal 
za namen gradnje ali za kakr-
šenkoli drug namen. 

Drži pa, daje do dne, ko se 
upravičencem vrnejo premo-
ženjske pravice, oz. do dne, ko 
se zemljišča, ko so predmet de-
nacionalizacije, vrnejo v last 
bivšim upravičencem, lastnik 
teh zemljišč Republika Slove-
nija in z njimi upravlja Sklad 
KZG RS, kar pomeni, da 
mora sklepati tudi zakupna 
razmerja. 

Sicer pa je sklad v postopkih 
denadonalizacije le stranka i; 
postopku, ki nastopa kot zave-
zanec za vračilo nacionalizi-
ranih kmetijskih zemljišč in 
gozdov, o vračilu pa odločajo 
pristojne upravne enote. 

Ker je podatek o prodaji 
zemlji^ na Vo^u s strani dr-
žave napačen, pričakujemo, 
da ga boste zaradi upravičeno-
sti javnosti do verodostojne in 
točne informacije popravili. 
KATARINA S T A N O N I K ROTER, 

vodja kabineta direktorja 

Odgovor 
Dariji Dolenc 

Danes smo dobili v roke vaše 
pojasnilo o "Sortimici odpad-
kov" na Polici pri Naklem, ob-

javljen v Gorenjskem glasu 14. 
aprila 2008 kot odgovor na naš 
dopis, podpisan z iniciativnim 

odborom, v katerem nas je šest-
indvajset. 

Že uvodoma trdite, da pisci 
navajamo r\ekaj trditev, s kate-
rimi zavajamo bralce. Kako 

jih pa moremo zavajati, če pa 
nas ni nihče nič vprašal in 
nam tudi ni nič povedi. Kaj bi 
storili vi, če bi slišali tako ob-
čutljivo novico 8. marca na na-
cionalni televiziji ob 17. uri in 
to v enem stavku "Center za 
odpadke bo na Polici pri Na-
klem. " Edina, ki nas je o tem 
obvestila, je bila novinarka. Po 
našem posredovanju, daje tre-
ba ljudi, ki tu živimo, sezrtani-
ti s točnimi informacijami in 
pojasniti za kakšen^objekt gre, 
so se odgovorni šele na naš pri-
tisk zdanili. Vi govorite o "Sor-
timici, " kranjski župan o To-
varni za predelavo odpadkov, 
kar se da razbrati tudi iz dopi-
sa, ki ga je poslal Struževča-
nom, nato pa je istega poslal 
občanom tudi župan Naklega. 
Torg kdo koga zavaja? Vse 
breme Tenetiš ste naprtili nam, 
ne da bi nas vpregi, kaj mis-
limo o tem. 

Pravite, daje ministrstvo za 
okolje in prostor občino obvesti-
lo, da mora pred odločitvijo o 
začetku postopkov izvesti vse 
potrebne aktivnosti za ustrez-
no seznanjanje okoliških prebi-
valcev, in trdite, da je sezna-
njanje prebivalcev oziroma po-
govor z njimi osnova za 
ustrezno r^tev. 

Edini sestanek smo po objavi 
našega prispevka imeli v Kra-
nju na občini, še to na prošnjo 
iniciativcev iz Struževa. Na se-
stanku so nam odgovorni pove-
dali, da seje za tO lokacijo od-
ločilo MOP, zaradi tega smo se 
predstavniki IG odbora morali 
odločiti, da bomo naše prošnje 
in ugotovitve morali naslavlja-
ti na MOP. To vam lahko za-

gotovijo tisti člani IC odbora, 
ki so bili na sestanku. Spet se 
sprašujemo, kdo koga zavaja. 

Pravite, da vas je občina 
Kranj s pisnimi dokumenti 
seznanila, daje rut podU^ do-
govorov med KS Struževo in 
občino Naklo predlagala, da se 
umesti objekt na območje in-
dustrijske cone na Polici. C^fg-
te'si to cono, tam boste srečali 
samo obrtnike in celo dializni 
center. Prebivalci Struževa, 
Police, Okro^ga in Naklega, 
ki bomo najbolj prizadeti, saj 
se bo obupno povečal promet, 
kaj šele vse drugo, kar prihaja v 
dolino, nismo bili o ničemer 
obveščeni. Kje je tako opevana 
demokracija, ki so jo odkrili že 
Grki. 

Kar se tiče predloga gospoda 
StuŠka, ki ste ga nam sedaj po-

jasnili, smo pač narobe ocenili 
gospo Podlipnikovo, ker je prav 
ona govorila o evropski kuba-
turi in pojasnjevala probleme, 
zato smo mislili, daje še vedno 
predsednica CER-a, zato seji 
na tem mestu opravičujemo. 

Tudi mi smo napisali, da se 
je treba držati direktiv IPPC-
ja, BAT-a, nismo pa omenjali, 
ker nismo strokovnjaki. 

Radi bi naše težave pojasnili 
strokovnjakom EU. če nas 
bodo odgovorni obvestili, kdaj 
pridejo, i* kar močno dvomimo, 
glede na dosedanje obvdčanje, 
saj so kršili tudi ustavna določi-
la o obveščanju državljanov. 

Ker se nam je zelo mudilo, 
smo zbrali 745 podpisov proti 
namestitvi objekta in če se pre-
bivalci ne strinjajo, mislimo, 
daje vse, kar že počno, kršenje 
zakonov. Saj vendar nismo ne-
kdanja turška raja, če pa smo, 
nam morate povedati. 

V I N K O U Š E N I Č N I K 

MARA Č R N I L E C 

VEČ prostora! 
Volktwasen Caddy Maxi. 

ponce odkiCmt M otnM M iM n 

Avtohiša Vrtač, d.o.o. Kranj 
Delavska cesta 4, 4000 KRANJ 
tel.: 04 27 00 200, faks: 04 27 00 222 
www.avtohisavrtac.si 

Ĥwiercator 
DEŽURNE PRODAJALNE 
2. 5. 2 0 0 8 - PRAZNIK DELA - petek 
Enota č a s obratovan ja 

Občina Bl«d 
S P U U B U A N S K A 4 
S P U U B U A N S K A 1 3 A 
MARKETZAKA 
S P ZASIP 
S P BOHINJSKA B E I A 

0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 7 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 5 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina Bohinj 
TC BOHINJSKA BISTRICA 
S P RIBČEV LAZ 
S P S R E D N J A VAS 

0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina Cericije 
S M C E R K U E 0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina Gorje 
. S P Z G O R N J E G O R J E 0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina Gorenja vas - Poijane 
S P G O R E N J A VAS 
S P SOVODENJ 
S P P O U A N E 8 2 

0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina Jesenice 
MC J E S E N I C E 
S M KOROŠKA BELA 
S P HRUŠICA 
S P TITOVA 7 9 
S P 0 . NOVAKA 

0 8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 
0 8 . 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina Kamnik 
HM KAMNIK 0 8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 

Občina Kranj 
MC KRANJ PRIMSKOVO 
MC KRANJ SAVSKI OTOK 
S P PRI NEBOTIČNIKU 
S P BITNJE 
S P T R G RIVOU 
S P UUCA NIKOLE T E S L E 
S M DRULOVKA 
SMKOKRICA 
S P BRITOF 
S P GOLNIK 
S P DELAVSKA 
S P VODOVODNI STOLP 

0 8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 3 : 0 0 
0 7 : 0 0 - 2 1 ; 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 1 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 1 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina Kranjsica Gora 
S M MOJSTRANA 
S P BOROVŠKA 9 2 
S M K R A N J S K A GORA 

0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina Medvode 
BO MEDVODE MARKET 
S P KALANOVA 
S P PIRNIČE 

0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina Mengeii 
S P M E N G E Š 0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina Naklo 
S P NAKLO 0 7 : 0 0 - 1 1 : 0 0 

Občina Preddvor 
S P PREDDVOR 0 7 : 0 0 - 1 1 : 0 0 

Občina Radovijica 
T C S M L E S C E • 
S M RADOVUlCA 
S P ALPSKA 
S P PODNART 
S P B E G U N J E 
S P K R A N J S K A 1 1 
S P POSAVEC 

0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina Šončur 
S M Š E N Č U R 0 8 : 0 0 - 1 1 : 0 0 

Občina Škofja Loka 
S P NOVI SVET 
S P KIDRIČEVA 6 3 
S P G R O H A R J E V O N A S E U E 
S P FRANKOVO N A R F U E 
S P PODLUBNIK 

0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 . 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina T^ in 
S P TRZIN 0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina TMEič 
S M TRŽIČ 
S P D E T E U l C A 

0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina Železniki 
BO ŽELEZNIKI SAMOPOSTREŽBA 
B C ŽELEZNIKI DISKONT 

0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 
0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina Žiri 
S P BLAGOVNICA ŽIRI 0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

Občina Žirovnica 
S P ŽIROVNICA 0 8 : 0 0 - 1 2 : 0 0 

V četrtek, 1.5.2008, bodo vse prodajalne zaprte. 
ŽELIMO VAM 

VESELE PRVOMAJSKE PRAZNIKE 

http://www.avtohisavrtac.si
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CERKLJE 

Prvo gasilsko tekmovanje v Cerkljah 

Gasilska zveza Cerklje je prvo tekmovanje pripravila pred 
osnovno £olo. 

Pred osnovno šolo Davorina jenka v Cerkljah je v soboto po-
tekalo prvo tekmovanje Gasilske zveze Cerklje, ki so jo usta-
novili lani. Nastopilo je 25 ekip iz vseh gasilskih društev v 
občini. Najboljše tri ekipe v posameznih kategorijah so se 
uvrstile na regijski tekmovanji v Naklem in na Bledu, v so-
boto pa so bili najuspešnejši gasilci z Zgornjega Brnika. 
Zmagovalci v posameznih kategorijah so: Zgornji Brnik (pi-
onirke, mladinci, veteranke, veterani), Šenturška Gora (pio-
nirji), Cerklje (članice A) in Zalog (člani A in člani B). S. Š. 

MEDVODE 

Tudi Vrtec Medvode polno zaseden 

Vrtec Medvode je polno zaseden in tudi jeseni se vanj ne 
bodo mogli vključiti vsi, ki so oddali vlogo. Kot je pojasnila 
Romana Epih, ravnateljica Vrtca Medvode, so za predvido-
ma okrog 120 prostih mest prejeli 231 novih vlog, od tega 
159 za otroke iz medvoške občine, kar pomeni, da niti za do-
mače otroke ne bo dovolj prostora. Največ težav imajo z za-
gotovitvijo prostih mest za otroke prvega starostnega obdo-
bja, čeprav se bo v začetku maja odprl nov vrtec v prostorih 
nekdanje trgovine na Zg. Senici, ki bo v dveh oddelkih spre-
jel 28 otrok prav prvega starostnega obdobja. Je pa medvo-
ški občinski svet dal soglasje k predlaganemu Pravilniku o 
sprejemu otrok v Vrtec Medvode, po katerem bodo odslej v 
veliki prednosti za sprejem otroci s stalnim prebivališčem v 
medvoški občini. Svetniki so obravnavali tudi poslovno po-
ročilo vrtca za preteklo leto in soglašali s kritjem izgube v vi-
šini 18.215 evrov, kar je manj, kot je bilo pričakovano. M. B. 

RADOVLJICA 

Skupina za okolje pri Svetu EU si je 
ogledala Radovljico 

Staro mestno jedro Radovljice si je v sredo ogledala skupi-
na za okolje pri Svetu EU, ki jo sestavljajo evropski okoljski 
atašeji, predstavniki generalnega sekretariata EU in pred-
stavniki evropske komisije. Skupina, ki pripravlja in koordi-
nira evropsko okoljsko zakonodajo, je te dni v Sloveniji na 
delovnem sestanku na temo zajemanje in skladiščenje oglji-
ka. Goste, ki so si ogledali tudi čebelarski muzej, je v baroč-
ni dvorani radovljiške graščine pozdravil podžupan Primož 
Jeglič. Z velikim navdušenjem pa so pozdravili predstavo z 
naslovom Mati Zemlja, ki so jo v angleškem jeziku zanje od-
igrali učenci osnovne šole F. S. Finžgarja Lesce. M. A. 

Miha Studen dobro začel 
Miha Studen končuje študij gozdarstva in postaja vedno boljši turnirski igralec golfa. 

M I R K O KUNŠIČ 

Bled - "Čeprav sem imel na 
domačem igrišču tokrat igro 
za rezultat pod parom igriš-
ča, me je na enajsti luknji 
spremljala smola. Tam je 
skopnela vsa prednost in 
kvalifikacijski turnir za BA-
CA Open na dunajskem 
igrišču Fontana sem končal 
z udarcem čez par igrišča. 
Enako kot moj nekdanji tre-
ner Daniel Kraljič. Prepričlji-
vo je bil prvi 19-letni Gregor 
Slabe z dvema udarcema 
pod parom blejskega kralje-
vega igriSča za golf. Ker pa 
organizator junijskega tur-
nirja vabi na kvalifikacije 
dva najboljša - drugouvršče-
ni blejskega turnirja, An-
drej Kraljič (ni v sorodu z 
Danielom) zaradi obvezno-
sti ni sprejel povabila - zato 
sva z Danielom Kraljičem 
odigrala za razplet Še eno 
luknjo," je povedal Miha 
Studen z Bleda, ki je letos 
postal eden štirih turnir-
skih igralcev v slovenskem 
zdmženju poklicnih učite-
ljev in igralcev golfa (PGA). 
Gregor Slabe, ki je to postal 

že lani, ko se je uvrstil po 
kvalifikacijah v Franciji na 
turnirje ALPS toura, tretje 
evropske golfske lige, je bil z 
razpletom in z igro v dežju 
zadovoljen. Zaporedoma je 
odigral 13 parov in nato dodal 
še dva brdija (udarec pod pa-
rom igrišča) in tri pare. 
"Čaka me zanimiva sezona. 
Treniram šestkrat tedensko, 
največkrat na igrišču v Arbo-
retumu, pozimi sem treniral 
v ZDA," je povedal Ljubljan-
čan, ki je zadnja leta živel v 
ZDA. Z blejskim kvalifikacij-
skim turnirjem je bogatejši 
za tisoč evrov in povabilom 
na finalni kvalifikacijski tur-
nir pred turnirjem European 
toura na igrišču Fontana. Za 
samo eno karto se bo merilo 
12 uvrščenih igralcev iz še-
stih držav. Lani je to uspelo 
Ptujčanu Matjažu Gojčiču. 
Bo letos Gregorju Slabetu ali 
Studnu? Miha, ki končuje 
študij gozdarstva, si tega se-
veda srčno želi. Pred finalom 
kvalifikacijskega tiunirja ima 
v žepu že dve vabiti na dva 
večja turnirja Alps toura. 
Prvi bo že v začetku maja na 
avstrijskem Štajerskem, na 

Miha studen med igranjem golfa 

igrišču Mana Lankowitz, ta-
koj prihodnji vikend pa še en 
turnir na igrišču GK Mur-
stattnu. Priložnost za Blejca, 

da na teh turnirjih dokaže, 
da je zrel za poklicnega tur-
nirskega igralca slovenske 
PGA. 

Koncert za Kranjsko vas v Peruju 
Dobrodelna glasbena prireditev v Stražišču za siromašne perujske otroke. 

SUZANA P . KOVAČIČ 

Kranj - V Kulturnem domu v 
Stražišču je bila v soboto do-
brodehia prireditev Kranjska 
vas v Peruju. "Tako se na-
mreč imenuje projekt, s ka-
terim Slovenci pomagamo 
Kranjčanki Sabini Kem, ki v 
Pemju skrbi za otroke iz uli-
ce. Sabina živi v Pemju že 
več let v okvim skupnosti 
Cenacolo, ki ima tam tri 
hiše; dve v ogromnem bara-
karskem naselju v glavnem 
mestu Lima in eno v Villa el 
Salvador, ki leži v goratem 
predelu. Njena vloga je vloga 
mame in gospodinje. Otro-
kom pomaga pri nalogah in 
učenju, vozi jih v tri različne 
šole. Gre jih iskat, hodi na 
govorilne ure. Sabina pravi, 
da vedno bolj jasno vidi, 
kakšno težavo za te ljudi 
predstavlja neizobraženost, 
povezana še z materialno 
revščino. Kakšen začaran 
krog je to in koliko ljudi zato 
pade v obup in životari iz 
dneva v dan, brez upanja za 
prihodnost," je povedal po-
budnik in organizator pro-
jekta Kranjska vas v Pemju 
Valerij Grašič, Sabinin prija-
telj še iz mladostnih dni, ki 
sta jih skupaj preživljala pri 
skavtih. Vsako od treh skup-

Voditelja Damijana Medved in Valerij Grašič 

nosti Cenacolo vodi od pet 
do sedem odraslih ljudi, veči-
noma so to nekdanji odvisni-
ki od drog, so pa nekateri 
tudi izjeme, ena takih je Sa-
bina. Za svoje poslanstvo ne 
prejemajo rednih prihodkov, 
živijo od svojega dela in 
prostovoljnih darov. 

"Denar, ki ga bomo zbrali 
v okviru projekta Kranjska 
vas v Peruju, bo šel za na-
kup kombija, s katerim bo 

Sabina lahko vozila otroke v 
šolo. Sedaj morajo večino-
ma najemati avtobus, ki pa 
stane," je še povedal Grašič. 
Do zdaj so z dvema dobro-
delnima koncertoma, v Stra-
žišču in v Naklem, zbraU 
1427 evrov, kar je približno 
tretjina potrebnega denarja 
za nakup kombija. Akcija 
zbiranja prostovoljnih pri-
spevkov še poteka. Na sobot-
ni dobrodelni prireditvi so 

sodelovale duhovno ritmič-
ne glasbene skupine iz Kra-
nja in okolice: Dlan, Mi po-
jemo zanj (MPZ) Kranj, 
Munchmellow, Mladi s Ko-
krice, Tribon in skupina V 
božjih rokah. Gostje večera 
so bili evropska poslanka 
Ljudmila Novak ter ozdrav-
ljeni narkomani iz Skupno-
sti Cenacolo. Voditelja sta 
bila Damijana Medved in 
Valerij Grašič. 

mailto:b@g-gJos.si
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Gobe rastejo po dežju 
Letošnje aprilsko deževje 

je dodobra namočilo zemljo 
in tudi temperature so pravš-
nje za rast gob, zato ni čud-
no, da gobarji že prinašajo 
domov prve užitne majniške 
kolobamice (Calocybe gam-
bosa) in različne vrste smr-
čkov (Morchella), kapičarje 
(Mitrophora) in smrčkovce 
(Ptichoverpa). Premalo po-
zornemu nabiralcu pa se lah-
ko zgodi, da bo med te gobe 
pomešal tudi kakšnega spo-
mladanskega hrčka (Gyro-
mitra esculenta), ki je v dalj-
ni preteklosti veljal za užitne-
ga (esculenta = užiten), da-
nes pa ga obravnavamo kot 
pogojno užitnega, saj je v su-
rovem stanju celo smrtno 
strupen. 

Ob tem je treba opozoriti 
nabiralce gob še na nekaj. 
Mila zima je prizanesla klo-
pom, zato jih je v podrasti 
vse polno. Ker prenašajo ne-
varne bolezni (npr. klopni 
meningoencefalitis in lym-
sko boieliozo), se moramo 
pred gobarjenjem temeljito 
zaščititi pred malimi vsiljiv-
ci, ob vrnitvi domov pa se je 
treba pregledati po Areem te-
lesu in se umiti ter oprati ob-
lačila. Prisesanega klopa mo-
ramo čim prej odstraniti in 
mesto vboda razkužiti. 

Majniška lepoglavka 
(Calocybe gambosa) 

Najpogosteje jo bomo na-
šli v travi ob robu gozdov, 
med grmovjem, v sadovnja-
kih ali na gozdnih jasah. Po-
javlja se od aprila do maja. 
Sodi med gniloživke. Mlada 
goba je na zunaj v celoti bela, 
z dozorevanjem pa dobiva 
smetanasto barvo z rjavkasti-
mi odtenki. Klobuk ima pri 
mladi gobi obliko polkrogle, 
pozneje pa se splošči. Meso 
nad trosovnico je debelo in 
bele barve. Lističi v trosovnid 
so gosti in ozki. Bet je bel kra-
tek in čvrst, v deževnem vre-
menu prepojen z vodo. Meso 
je prijetnega vonja in okusa 
po mokd. Goba je primerna za 
pripravo najrazličnejših jedi. 

Užitni smrček 
(Morchella esculenta) 

Raste v aprilu in maju, v 
času, ko se pojavi čemaž. 

Majniška lepoglavka (Calocybe gambosa) 

Rad ima terene ob rekah in 
potokih, kjer so v bližini jese-
ni in jelše. Najdemo ga tudi v 
parkih, v grrhovju, v živih 
mejah na koncu njiv, torej 
povsod tam, kjer je v zemlji 
zakopanih dovolj razpa^jo-
čih delov drevja in drugih 
rastlin, iz katerih kot giuloži-
vec lahko črpa organske sno-
vi za svojo rast 

Klobuk je stožčaste ali jaj-
časte oblike in lahko zraste 
do višine 12 centimetrov. Na 
površini je sive, sivo rjave ali 
okraste barve. Ves je prekrit 
z jamicami, med katerimi so 
vidna ozka rebra. V sredini je 
votel. Prav tako je votel tudi 
belkast bet, ki je običajno ne-
koliko nagrbančen in prekrit 

Spomladanski hrček 

(Gyromitra esculenta) 

Običajno ga bomo našli 
pod iglavci. Sam sem ga si-
cer pred mnogimi leti odkril 
v sadovnjaku na ostankih tro-
pin, ki so ostale po stiskanju 
sadja. Letos, s r e i aprila, pa 
me je poklical član Gobarske-
ga društva Kranj gospod 
Franc Dolenc iz Šutne pri 
Žabnici. Povabil me je na 
ogled in fotografiranje teh raz-
meroma redkih gob, ki jih je 
odkril na divjem odlagališču 
tehničnih odpadkov v smreko-
vem gozda Med ostanki tele-
vizorjev, radioaparatov in ra-
čunalnikov sva naštela nad 50 
lepih primerkov te zaščitene 

Užitni smrček (Morchella esculenta) 

z drobnimi zmci. Meso v 
klobuku in betu je krhko in 
voskastega videza. 

Velja za pogojno užitnega, 
kar pomeni, da ga moramo 
pred uporabo prekuhati in 
vodo zavreči. Uporaben je 
tudi posušen. 

Spomladanski hrček (Cyromitra esculenta) 

vrste, ki je pri nas ni dovolje-
no nabirati. 

Goba zraste do višine 15 
centimetrov. Klobuk je visok 
do 10 centimetrov, njegova 
površina pa je rjava in vijuga-
sto zgubana kot možgani. 
Kratek bet je belkast, zguban 
in voteL Na prerezu lahko opa-
zimo votle prostore (prekate 
ali kamrice) med gubami v 
klobuku in betu. 

Omenili smo že, da je goba 
v surovem stanju smrtno stru-
pena. Hudo se lahko zastmpi-
mo tudi z vdihavanjem hlapov 
pri kuhanju večjih količin te 
gobe ali pa če pojemo preveli-
ko količino teh toplotno obde-
lanih gob. Zastnipitev je podo-
bna kot pri zaužitju zelene 
mušnice (Amanita phalloi-
des). Pojavi se lahko že v nekaj 
urah po zaužitju in povzroči 
poškodbe jeter in ledvic. 

Alojz in Anka sta se 
spoznala na plesu 
Alojz in Anka Kolenc po petdesetih letih skupnega življenja najbolj uživata 
v družbi vnukov in pravnuka. Kmalu se jim bo pridružil še en pravnuk. 

BOŽTJAN BOGATAJ 

Školja Loka - Številni sorod-
niki in prijatelji so se v sobo-
to zbrali na Loškem gradu v 
čast zlatoporočencev Alojza 
in Ane Pavle Kolenc, ki so se 
kasneje poveselili še na Križ-
ni gori. Njuno življenje je 
bilo naporno, a plodno in 
polno lepih spominov. V za-
konu so se r o ^ Metica, Vaso 
in Mateja, danes pa uživata 
tudi v življenju devetih vnu-
kov in pravnuka, prav kmalu 
pa se jim bo pridružil še en 
pravnuk. 

Lojze izhaja iz bajtarske 
družine s Tabora v Žireh. 
Otrod so morali kmalu odra-
sti, zato je že z dvanajstimi 
leti vodil plug, kosil, tovoril s 
konji. Tudi med vojno. Po 
njej in služenju vojski se je 
zaposlil v Alpini, kjer je bil 
med drugim tudi mojster v 
šivalnici in na koncu vodja 
domače nabave. Anka izhaja 
iz Begunj pri Cerknid, iz 
premožne družine, ki je ime-
la gostilno in trgovino, oče je 
bil tudi župan. Ko sta se star-

Anka Pavla in Alojz Kolenc 

ša razšla, se je za otroke zače-
la žalostna zgodba preživetja. 
Tako je Anko pot pripeljala v 
Žiri, zaposlila se je v gostilni 
pri Bahaču. Z bodočim mo-
žem sta se spoznala na plesu, 
ljubezen se je poglobila, zato 
je bila logična tudi poroka. 

Najprej sta si življenje ure-
dila kot podnajemnika, nato 
pa zgradila lastno streho nad 
glavo. Danes sta že več kot 
dve desetletji upokojena. 

Otrod se spominjajo, da je 
bilo njuno življenje in med-
sebojni odnos vedno nekaj 
posebnega - z bogatimi aktiv-
nostmi, polnimi besedami 
topline in energije. Tudi 
zadnja leta, ko Lojza mučijo 
bolečine v kolkih, ki mu jih 
lajša tudi žena Anka. Še zani-
mivost, na zlati poroki sta bili 
priči isti kot pred leti, prišel je 
tudi šofer Lojze, Id ju je prvič 
pripeljal pred oltar! 

V Medvodah bo dražja voda 
MAJA BERTONCELJ 

Medvode - Medvoški občin-
ski svet je sprejel predlog za 
povišanje cen dejavnosti pre-
skrbe s pitno vodo. Zadnje 
povišanje cen je bilo leta 
2005, kot pa pravijo v Komu-
nali Kranj, so se stroški 
amortizadje od takrat povi-
šali za dobrih 26 odstotkov, 
kolikor po predlogu znaša 
tudi povišanje cene vode. 
Predlagana nova cena za go-

spodinjstva je 0,5603 evra 
/m}, za industrijske uporab-
nike pa 0,9187 evra/m3. Po-
višanje je predlagano seve-
da le za ceno vode, ki pred-
stavlja približno tretjino 
mesečnega izdatka. Ob 
upoštevanju 26-odstotnega 
povišanja bi se mesečni iz-
datki za gospodinjstvo, ki 
porabi 15 m3 vode, povišali 
za 1,88 evra. 

Kot je poudaril Ivan Ho-
čevar, direktor Komunale 

Kranj, pa je sprejetje predlo-
ga za povišanje cen s strani 
medvoških občinskih svet-
nikov šele prvi korak do 
končnega cilja. Pojasnil je, 
da mora predhodno soglas-
je novim cenam najprej dati 
Ministrstvo za okolje in 
prostor, nato gre predlog še 
na Ministrstvo za gospo^-
stvo, mnenje da tudi Urad za 
makroekonomske analize in 
razvoj, končna odločitev pa je 
v rokah vlade. 
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
te lefon: 0 4 2 0 1 4 2 0 0 

Naročilo za objavft }{Wi«mamo po itlefonu 04/}01-4M)0. faksu 04/201-42- 53 ali osrtflo m Blfjsw»vi <«ti 4. 
v Krani« o:, po priu" • ponedeljka in ieif tka do 1 J.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubrit toedoo ugodna. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVLJICA, TEL: 04/53 ^49. 04/53 04 230 

MADŽARSKE TOPLICE: 8. 5. - n . 5., 15. 5. - 1 8 . 5.; TRST 14. 5.; 

BANOVCI: 5. 5. - 8. 5.; PELJEŠAC 15. 9. - 22. 9, 22. 9. - 29. 9 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H OBJAVLJAMO V RUBRIKI G L A S O V 

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

IZLETI 

Okol i L jubl jane 

Kranj - Planinci in pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v 

soboto, 10. maja, na pohod po poti okoli Ljubljane. O d h o d 

vlaka 2 železniške postaje bo ob 6.15. Predvidne čas hoje je 

8 ur. Prijavite se v društveni pisarni. 

KRČNE ŽILE, ODPRTE RANE? 
)AMI2ZlMU(tUAMN. Dft HIO.^ KIMKA CtSTA 6y. 6OOO KOM* 

05/640 02 33 

Na Blegoš 
K r a n j - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v nedeljo, 

n . maja, na pohod na Blegoš. O d h o d posebnega avtobusa 

bo ob 7. uri izpred Cretne. Zmerne hoje bo za 4 d o 5 ur. 

Prijavite se v društveni pisarni. 

PREDAVANJA 

P o m e n sodelovanja pri zdravljenju z zdravili 
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno 

zdravje, vabi na predavanje na temo P o m e n sodelovanja pri 

zdravljenju z zdravili. Pogovarjali se boste z dr. med. Jurijem 

Bonom, special istom psihiatrije. Predavanje bo v torek, 6. 

maja, ob i6. uri v prostor ih društvene pisarne v Kranju. 

Informacije po tel.: 04 /20 1 1 7 20. 

Ba lkonsko cvetje 
D o v j e - Turistično društvo Dovje Mojstrana vabi na preda-

vanje Ruth Podgornik Reš Balkonsko cvetje, ki bo v torek, 6. 

maja, ob 19. uri Pr' Katr' na Dovjem. 

AVTOHISA VRTAČ d.0.0. KRANJ 
D e l a v s k a c e s t a 4 , 4 0 0 0 K r a n j 

tel . : 0 4 2 7 0 0 2 0 0 , f a x : 0 4 2 7 0 0 2 2 2 
www.avt0hisavrtac.sf 

asso © 
Audi 

1. Vabi Ic sodelovanju poslovno sekretarko (m/ž) 

Pogoji: 
• viSjo ali srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri 
• na|mon) 1 leto delovnih »zkuSerij 
• dobro poznavanje pisarniškega poslovanja 
• znanje ongiešicego ali nemškega jezika 
• vozniški izpit B-kafegorije 
• obvlodovonje delo z računalnikom (MS Office, e-poSto) 
• vestnost in zonesljivost pri delu. 

Delovno roimerje bomo z izbronim/-o kandidQlom/-ko sklenili zo 
nedoločen čos, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim 
delom. 

2. Vabi k sodelovanju kandidatko/kandidata za 
opravljanje del in nalog v računovodstvu : 

Pogoii: 
• vsaj V. stopnja strokovne izobrazbe 
* 3 ieta delovnih izkušenj 
* poznavanje predpisov in zokonodaje na računovodskem in 

dovčnem p ^ r o č j u 
• obvladovanje dela z ročunolnikom (MS Office, e-pošta) 
• samostojnost, komunikativnost, zonesljivost in odgovornost 

Delovno razmerje bomo z izbronimAo kandidatom/-ko sklenili za 
nedoločen čos, s polnim delovnim Časom in 6-niesečnim poskusnim 
delom. 

Ponudbe z dokazili o izobrozbi in dosedonjih delovnih izkušnjah pošljite v 8 
dneh rio noslov: Avtohiša Vrtoč, d.o.c. Kranj, Delovsko cesto 4, 4000 Kronj. 

DOM A G E N T d.o.o. 
NEPREMIČNINSKA AGENCIJA 

^ ^ U k M t ^ u l . I.KTMI 

Tel. 0 4 1 / 7 1 3 7 1 1 . 0 5 9 / 0 3 2 0 0 0 

Hiše prodamo: 
Cerk^nska Dobrava: 125 m2, zemlj. 
N 7 9 M2,1 . 1998. P+M, cena 315.000 
EUR. 
stanovanja prodamo: 
Gozd Martiil|ek: nov trisobni apartma. 
103 m2, bruto 330 m2, nadsL materiali, 
cena 262.164 EUR. 
Poslovno/gostirtski prostor prodama 
Kranj: 307 m, potreben prenove, 
3S.0.000 EUR. 

Zem^lšče prodamoc 
Mo^anca: 1476 m2, razgled, k. 
zemljišče, 40EUR. 
Za nase stranke iščenno:garsor^erD, 1«, 2-, 
3-sobno stanovat^ v K i ^ aiokold 

\vww.domagent,$» 

KsKERN 
N E P R E M I C N I N E 

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

CSM 051/320700, Email: Ir»fo@k3-kem.s 

POSLOVNI PROSTORI: 
Ppodama 
KRANJ: poslovni prostor (kozmetika, 
frizer, pedikura in pd.) v izmeri 82 m2, v 
pritličju objekta, obnova 2004 leta, 
parkirni prostori, za 152.000 EUR. 
KRANJ, bTižina: gostišče s prenočišči 
840 m2 (klet • wellnes, pritiî ^e-gostiina 
in nadstropje^obe). kongresna soba, 
prostor za piknike, primemo za 
poskivneže, leGiik 2002, zemljišča 930 
m2, paridrišča, 1.200.000 EUR. 
Oddamo: 

KRANJ, Cirče: skladišče v izmeri 200 
ni2, letnik 98, po 5 EUR/nu. 
KRANJ, Šenčur skladišče v izmeri 160 
rm, letnik 95. po 3 EUR/rTi2. 
KRANJ: prostor v izmeri 78 m2 in 230 
m2 v 1. nadstropju za pisarne, servisno 
d^avnost, obnova 94, po 11 EUR/ma. 
HISE: 
Prodam« 

Sp. Besnka: stanovanjska hiša, po-
vrširte 250 m2, klet, pritii^, nadstropje 
in mansarda, zgrajena 1970. obnova 
94. parcela 500 m2, cena « 225.000 
EUR. 
Drulovka: atrijska stanovanjska hiša 
dvojček, klet 140 ms, pritli^ 140 m2 in 
nadstropje 140 ma, zgrajena 1991, 
parcela 357 m2. lahko tudi dvodotžins-
ka, cena-270.000 EUR. 
BITNJE: 30 let stara hiša, ki ni podklete-
na, ima k>čerK> stanovanje v { ^ i ^ u in 
ločeno v nadstropju, skupna stan. 
površina je 262 m2 na parceli 1.719 m2, 
ob hiši s ^ i samostojen objekt drvarni-
ca, cena - 250.000 EUR. 
TRŽK! (Z^rče): stan. hiša grajena do 3. 
gr. faze. stan. povrSine i86 m2, letnik 
2006, ms zemljišča, možnost 
izdelave na ključ, CK na plin, mirna 
lokacija, cena - 1 8 0 . 0 0 0 EUR, ODUČ-
NA PRILOŽNOST. 

VOCLJE pri ^ertčurju: polovic 
stanovanjske hiše v pritli^u 87 m2, tera-
so 16 m2 in kie^ 40 mz, starost 30 let 
zemljišče 515 m2, cena *> 118.000 EUR. 
SKOFJA LOKA: nova stan. hiša^Jvojifek. 
zgrajena do 3. gr. ^ e , januar 2008, 
stan. površine 191 m2. 295 m2 
zemljišča, možnost izdelave na ključ, 
CK na plin, mirna lokadja, cena -
195.000 EUR. 
ZEMLJ I ŠČA : 

Prodamo: 
Kranj (Planlrta): stavb, zemljišče 5.044 
m2 za poslovno d^avnost (trgovske in 
storitvene), v bližini drugih trgovskih 
centrov, po 180 EUR/m2.v 
NaMo: stavb, parcela 702 m2 po 170 
EUR/m2. 
Besnid: stavb, parcela 689 m2 po 75 
EUR/m2. 
Ambrož pod Krvavcem: več stavb, 
parcela od 422-677 ma po 70 EUR/ma. 
Kranj • Orte stavb, parcda 606 m2 za 
59.000 EUR-

pri Cef^ah: stavb, parcela 482 
nnz ali 509 m2 po izo EUR/nu. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 

KRANJ, Ptanirta H: 1 G, 32 m2 v z nad. 
od 3., t7alkon, k>čena kuhinja, letnik 81, 
cena - 69.500 EUR. 
KAANJ, Planina 1: dvosobno, 57 m2 v 4. 
nad., balkon, nizek b k ^ letnik 75. cena 
-103.000.00 EUR. 

KRANJ, Vodovodni stolp: dvosobno, 54 
m2 v 4. nad. od 4, letnik 63, obnova 
2001, cena « 93.000 EUR. 
KRANJ, center enosobno. 48,2 m2 v 2. 
nad. večstanovanjskega objekta, popol-
noma obnovljeno in opremljeno leta 
2004, cena z opremo =» 91.900.00 
EUR. 

www.k3-kcrn .s i 

GG 
naročnine 

0 4 / 2 0 1 4 2 4 1 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 

www.g0renj5kiglas.sl 

n domplan 
a lntonlrir)c. nepremičnine, 

urt>anttom In enorgotiKo. d.d. 
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Mj041/947''43$ 
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Ugodna prodaja novih stanovanj v 
Struievem pri Kranju. 
Več podatkov na Internetu • http: // 
agendja.dompbn.si 
STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Planina 11, dvosobno + kabi-
net, VI. nadstr. v izmeri 79,5 m2, I. 
izgr. 1982, dvigalo, vsi priključki, 
cena 121.000.00 EUR. možnost vse-
litve september 2008. 
Kranj, Planina I, trisobno v V. nadstr. 
v izmeri 78,00 m2,1, izgr. 1975, v ce-
loti prenovljeno I. 2005 (okna, vrata, 
kopalnica, instalacije, radiatorji), bal-
kon zaprt, dvigalo, cena 138.000,00 
E U R . 

Kranj, Zlato polje, v mansardi objek-
ta dve popolnoma na novo zgrajeni 
dvosobni stanovanji + kabinet v iz-
meri 6 1 ,00 m2. I. izgrad. objekta 
i953i I- izgradnje stanovanj 2008, 
CK na plin. vsi priključki, tlaki lami-
nat. klima, cena 102.000,00 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v 
IIL nadstr. izmere 73,80 mi, I. izgr. 
1965, obnovljeno 2005, kopalnica. 
WC, centralna na plin,vselitev po 
dogovoru, cena 130.000,00 EUR. 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66,82 m2, delno 
obnovljeno v letih 2 0 0 0 in 2003 
(kopalnica in okna), I. izgr. 1961, 
CK, telefon, 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, telefon, dvigalo) balkona ni, 
cena 1290 EUR/m2 (309.135,60 
SIT/m2) za manjše stanov, in 1230 
EUR (294.757,20 SIT) za večje sta-
nov., vpisana v ZK. vseljiva takoj. 
HISE • PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnka, visokoprKlična, 
tlorisa 1 2 0 m2 na parceli velikosti 
549 m2, CK na olje, tel. garaža, dve 
parkirni mesti, sončna lega, hiša je 
lepo vzdrževana, 1. izgrad. 1981 , 
cena 320.000,00 EUR. 
Križe, Gorenjska, enonadstropna -
dvostanovanjska, tlorisa 75 m2 v 
vsaki etaži na parceli velikosti 222 
m2,1. izgr. 1936, popolnonna prenov-
ljena od I. 2004-2006. C K na plin, 
tel., vse instalacije v vsaki etaži loče-
ne, tri parkirišča, cena 194.000,00 
EUR. 

POSLOVNI PROSTOR • oddamo v 
najem 
Kranj, StražiiČe, pritličje v izmeri 1 10 
m2, primerno za pisarne ali podo-
bno mirno dejavnost, samostojni 
vhod, višji stropovi, zagotovljena tri 
parkirna mesta. I, izgr. 1937, delno 
obnovljeno I. 2004. cena 610,00 
EUR mesečno -t- stroški, plačilo po 
možnosti za tri mesece naprej, mož-
nost 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 400,00 
EUR/mesečno+ stroški cca 120,00 
EUR skupaj z ogrevanjem. 
Industrijska cona Šenčur, novo-
gradnja, 400 m2 v prKličju, višina 
stropa 4.20 m, cena 9,00 EUR/m2 
mesečno + stroški in 3 0 0 m2 v L 
nadstropju, višina stropa 3,80 m. 
cena 8 ,00 EUR/m2 mesečno + 
stroški- tovorno dvigalo, primerno 
za skladišče ali proizvodno halo, 
GARAŽA-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 
Javomiiki Rovt nad Jesenicami v iz-
meri 759 mz, na parceli elektrika in 
telefon, sončna, dostop z glavne ce-
ste, geodetsko odmerjena, celotna 
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 230,00EUR/m2. 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 

fax: 201 42 13 

e-mail: mai ioglas i@g-glas.s i 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13 JO in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni čas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8 . -19 . ure. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 

O D D A M 

DVOSOBNO (62 m2) stanovanje v 
pritličju v Šk. Loki na Partizanski <»sti. 
cena 400 EUR + stroški mesečno, « 
040/622-623 aooaoso 

M A J A H E H 

V KRANJU najamemo sobe, stanovan-
ja afi hišo za nastanitev naših ir^ženifjdv. 
Le-tehnika. d.o.o., Šuceva 27 , 4 0 0 0 
Kranj. « 0 3 1 / 6 5 5 - 7 0 0 800329t 

Z A M E N J A M 

DVOSOBNO stanovanje 5 0 m2. deino 
prenovljeno v Kranju za enakega ali 
trisobnega v okolici Goreniske, « 
0 4 1 / 4 1 7 - 2 6 0 0003213 

GRADBENI 
MATERIAL 

H I Š E 

P R O D A M 

DVOSTANOVANJSKO samosto^ hišo. 
I. 65. 2x 90 m2 stanovanjske površine, 
1 1 0 m2 kleti. 3 0 m2 pokrite terase na 
pdTceii 570 m2, Šenčur pri Kranju, cena 
299.000 EUR. « 031/621-867 eoo3330 

STANOVANJSKI DVOJČEK v Pred-
(tvoru. vselitev možna konec poletja 
2 0 0 8 . 0 5 1 / 3 8 8 - 8 2 2 0003319 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Bntof79A, 4000 Kranj 
lnfb-nep@gekkoprq}ekt.$i 

www.9ekkopro[)ekt^ 

04 2341 999 
031 67 40 33 

ŠKOFJA LOKA - Virmaše, stanovanjs-
ki dvojček. 0 3 1 /488-420 0003322 

V POD REČI prodam stanovanjsko 
novogradnjo, 051 /388-822 eoodd^o 

O D D A M 

Č E BI RAD) žimi na dezBi oddOT stanova-
nje upokojenemu, poštenemu paru. po 
mcenosii z vozniškim izpiom, ugoctx> Go-
rec^ « 0 3 1 / 3 8 1 - 7 5 1 8003339 

P O S E S T I 

P R O D A M 

PARCELO z gradbenim dovoljenjem, 
za gradnjo stanovanjskega dvojčka. 
Nakk) pri Kranju. O51/388^220OO332i 

K U P I M 

KMETIJSKO zemljo na relaciji 
Radovljica - Žirovnica kupim ali na-
j a m e m . « 0 4 1 / 6 9 1 - 2 4 3 aoogasi 

POSLOVNI P R O S T O R I 

O D D A M 

PROSTORE na Koroški cesti, v Kran-
ju. 3x 7 0 m2. Prostori so pdmemi za 
vse vrste dejavnosti. « 0 4 1 / 3 6 1 - 1 0 0 

0002294 

V STAREM jedru Radovljice bo dan v 
najem lokal za različne dejavnosti. « 
0 3 1 / 2 5 3 - 2 3 1 0003336 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
P R O D A M 

ODKUP, PRODAJA. PREPtS rab^enSi 
vozi. goto/insko ptačio, AUTO Kranf. d. o. o., 
Kranj, S a š k a 34. Kraoi, 04/20-11-413. 
041/707-145.031/231-368 eoaacu 

FIAT Tipo 1 .4 . 1 . 94 registriran, ohran-
jen. « 0 4 0 / 5 8 7 - 3 6 0 0003332 

MITSUBISHI Paiero Pinin 1 . 8 GDi 
4x4 , I. 99/00 . 1 1 8 . 0 0 0 km klima. 
ABS. lepo ohranjOT. • 0 4 0 / 8 7 0 ^ 3 0 

0003110 

STROJI 
IN ORODJA 
P R O D A M 

GRADBENI MATERIAL. 

P R O D A M 

BRUNE ladijski pod, opaž, trame. plo-
he mizarske kvalitete, 9 0 5 1 / 2 0 2 -
2 2 9 0003337 

SUHE borove in brezove deske 5 0 mm 
ter punte dol. 2 .80 m, « 04/533- 10-
7 9 0003330 

KURIVO 

PRODAM 

DRVA. metrska ali razžagana. možnost 
dostave. 04 1 /7 18-0 19 0002445 

POSLOVNI STIKI 

K R E D m O O i o L n - Z A V S E 
ZAP., TUDI ZA DOLOČEN 

ČAS, IN UPOKOIENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in Eeasingi. 

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

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

Maribor. t e U b n : 
02/ZS2-4&>26, 041/750560. 

STANOVANJSKA 
OPREMA 

GOSPODINJSKI 
APARATI 

P R O D A M 

PROSTOSTOJEČ. električni štedilnik 
Gorenje s steklokeramicno ploščo, 
04/61 -2 1 -4 14 , 041/60&-274 0003170 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
P R O D A M 

DVA otroška kolesa za 8 do 1 2 let in 
štiri motorje do 5 kW. « 04/204-23-
9 7 0003327 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
P R O D A M 

SADIKE pušpana - višina sadik do 5 0 
cm za žive meje ali okras, « 041 /683-
9 5 8 B003130 

PODAR IM 

DVA zelo prikupna mucka - temno siv 
in tigrast, dobrim ljudem, m 04/595-
72-40 0003320 

KMETIJSTVO 
K M E T I J S K I S T R O J I 

KUP IM 

TRAKTOR Ursus ali Ferguson. * 
0 4 1 / 6 8 0 ^ 8 4 0003200 

P R I D E L K I 

P R O D A M 

KROMPIR za sajenje frizija, desire, krm-
ni krompir in dva meseca staro teličko sl-
mentalko.« 0 4 1 / 3 9 0 ^ 4 9 

0003329 

NOVO. vinska klet V Orebowljah15 a. pro-
daja t>feeljskjh, dolenjskih In primMSkih 
odprtih Vin, « 041 / 7 3 0 ^ 9 0003245 

VINO cvičok. kvalrteten. možna dosta-
va. « 0 4 1 / 8 3 0 - 4 6 1 OOO310S 

VINO sauvignon, rizling, cabemet, bar-
bara. dostavim, ceneje kot v bližnjem 
vinotoču, « 04 1 /650-662 ooo334i 

V 2 R E J N E ŽIVALI 

P R O D A M 

ČEBELE na AŽ panju. 
0 6 1 , 0 5 1 / 6 5 1 - 1 8 4 

04/23- 10-
0003307 

OPTIČNI nivelir 3 2 x samonastavljivo v 
Kompletu s stativom in 5 m letvijo, ner-
abljen ter agregat 3 . 1 kW dieset. « 
0 4 1 / 9 0 1 - 1 1 8 ©003334 

DVA BIKCA sfvca in ČB. stara 14 dni. 
9 0 4 1 / 6 9 2 - 7 2 2 0OO332S 

JAGNJETA za pleme ali za zakol, « 
0 3 1 / 8 2 8 - 5 9 4 0003340 

W W W . C O R E N J S K I G L A S . S I 
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N E S N I C E rjave, grahaste , č m e tik 
pred nesnostjo. Brezplačna dostava 
na dom. Vzreja nesnic Tibaot, 9 
0 2 / 5 8 2 - 1 4 - 0 1 6002991 

P R A Š I Č E različno težke, možna 
dostava, 9 0 4 1 / 7 2 4 - 1 4 4 eoosise 

V E S E L E Č E B E L E iščejo drug var^n 
dom in skrbnega g o s p < ^ f ) a . Int.. 9 
0 4 / 2 3 - 1 1 - 8 1 9 . 0 3 1 / 6 3 5 - 3 8 9 

KUPIM 

PAŠNO živino, vola. telico ali prvesnK 
c o . staro 1 8 - 2 0 m e s e c e v , 9 
0 4 1 / 7 3 3 - 8 7 3 600300i 

OSTALO 
O D D A M 

ZELENJAVNI vrt. 9 0 4 / 2 ( M 2 - 3 1 9 
8003326 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
N U D I M 

NUDIM zaposlitev v strežbi - Picerija in 
Bar Vili. Ambruš Vilko s . p . , Mavč iče 
69. Mavčiče. 9 0 4 0 / 2 2 1 - 9 4 6 

V LOVSKEM DOMU Stol v Žirovnici. 
Moste 6 8 e takoj zaposl imo 
kuharia/ico. možnost redne zaposlitve 
in ugoden delovni č a s . 9 0 4 1 / 9 4 5 -
3 4 7 8003181 

V REDNO delovno razmerje spre-
jmemo izkušenega picopeka in kuhar-
ja, Benz. d .o .o . , Glavna c . 4 3 , Naklo. 
9 0 4 0 / 3 1 2 - 4 4 0 eoo27i! 

Z A P O S L I M dekle v strežbi in kuhitf-
isko pomočnico/ka. Klub Kovač. Glav-
na cesta 1 . Naklo. 9 0 3 1 / 3 3 9 - 0 0 3 

«003066 

Z A P O S U M O natakarja in kuharja, In-
tertrend, d .o .o . , Hotemaže 50» Pred-
dvor. « 0 4 1 / 6 9 2 ^ 2 1 900323S 

Iščeš delo? 
www.ms-kronj.si 

NUDIMO vam delo na področju 
mrežnega marketinga, ki je v Sloveniji 
še le dva m e s e c a in je v svetu povzročil 
pravi boom.Če bi radi odlično zaslužili, 
pokličite, Planinšek k.d. . Šinkov Turn 
2 3 , Vodice. 9 0 3 1 / 2 0 6 - 3 5 2 80O?g» 

V P E K R A N J priučimo in zaposlimo 
dva zastopnika za trženje medi-
c i n s k e g a aparata že dogovorjenim 
strankam na območju Gorenjske, Fan-
tom International, d . o . o . , Ul. M. 
Grevenbrolch 1 3 . Cel je. 9 0 5 1 / 4 3 5 -
1 4 5 doosods 

Z A P O S L I M O mlajšo o s e b o v kam-
noseški delavnici, Franci Vurnik s .p . , 
GradiSka pot 8a . Radovlj ica. 9 
0 4 1 / 4 2 3 - 1 6 1 6003309 

Z A P O S L I M O strojnika TGM, Roblek 
Franc s .p. . Bašelj 2 5 c . Preddvor. • 
0 4 1 / 7 4 4 - 7 0 1 eoo333i 

Z A P O S L I M slikopleskarja z del . 
izkušnjami, AJeš Markovec s .p . . Žeje 
1 5 , Duplje. 9 0 4 1 / 6 8 1 - 0 3 9 8O027-70 

Z A P O S L I M slikopleskarja, lahko 
samouk, dobri pogoji, Moran, Matjaž 
Štim s . p . , Dvorje 7 1 . Cerklje. 9 
0 4 1 / 4 3 2 - 2 1 2 8003204 

Z A P O S L I M O izkušenega tesarja, 
znanje slo. jezika. Megamatrix. d.o.o. , 
Staretova 3 9 . Kranj. 9 0 4 1 / 4 2 1 - 8 2 0 

600287« 

Z a p o s l i m o frizerko/ja s prakso, za 
delo v P E Blagovni center Medvode -
Frizerski salon SLAV1CA. Dvoizmensko 
delo, nudimo stimulativno plačo glede 
na promet, 9 0 3 1 / 2 2 8 - 4 4 8 . 
s m i d . k l e m e n ^ o l . n e t . 8003333 

I Š Č E M 

I Š Č E M DELO tikanje, na našem 
domu, relacija Kranj-Ljubljana, 9 
0 3 1 / 5 5 8 ^ 8 1 8003187 

STORITVE 
N U D I M 

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, f a s a d e , 
kamnite škarpe. u r ^ n j e in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
S G P Bytyqi d.n.o. . Struževo 3 a . Kranj, 
9 0 4 1 / 2 2 2 - 7 4 1 

6001618 

A D A P T A C I J E KOPALNIC, sanac i je 
balkonov in te ras . ADAPSA, Milan 
Nadižars.p., Šorlijeva ul. 2 2 . Kranj. 9 
0 4 1 / 8 8 0 - 9 9 3 8002W2 

A S F A L T I R A N J E tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. parkirišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč. izd. betonskih In kamni-
tih skarp. Adrovic & C o , d .n .o . , 
Je lovškova 1 0 . Kamnik. 9 0 1 / 8 3 9 -
4 6 - 1 4 . 0 4 1 / 6 8 0 - 7 6 1 

8002449 

A S T E R I K S S E N Č I L A Rozman Peter, 
s . p., Sen ično 7. Križe, tel.: 5 9 - 5 5 -
1 7 0 . 0 4 1 / 7 3 3 - 7 0 9 : žaluzije. robji. ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese , ko-
marniki. markize. wMfw.asteriks.net 

6002469 

RAČUNOVODSKI SERVIS 
VELDRONA, d. o. o. 

Poslovna enota 
ŽEUZNIKl 

Računovodske storitve. 
dav5no finančno svetovanje 

za podjetja, s.p. in 
društva - Strokovno, ažurno, 

diskretno, odgovorno, 
prilagojeno vam. 

DoseggM $mo NON STOP 
00-24 ure vse dni v tednu. 

GSM 0 4 1 / 8 6 3 440, 
ei tošta : veldrona@9lol.net 

B A R V A N J E fasad in napuščev, ugod-
no in kvalitetno. Megamatrix, d .o .o . , 
staretova 3 9 . Kranj, 0 4 1 / 5 7 0 - 9 5 7 

8002478 

B A R V A N J E fasad, beljenje not. pros-
torov, glajenje sten in stropov, premazi 
oken, vrat in napuščev, odstranjevanje 
tapet, dekorativni ometi in opleski, 
Pavec Ivan s . p . , Podbrezje 1 7 9 , 
Naklo. 9 0 3 1 / 3 9 - 2 9 - 0 9 eoo27i3 

F L O R I J A N I d .o .o . , C . na Brdo 4 1 , 
Kranj izvaja vsa g radbena dela od 
temeljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpie. tlakovan-
je dvorišč. « 0 4 1 / 5 5 7 - 8 7 1 

GRADBENIK REXHO d.n.o. . Adergas 
1 3 , Cerklje, izvaja od temeljev do stre-
he. notranji ometi, v s e vrste fasad , 
kamnite škarpe. adaptacije, urejanje in 
tlakovanje dvorišč., 9 041 / 5 8 9 - 9 9 6 

eooisie 

G R A D B E N O P O D J E T J E K R A N J 
d.o.o. Zupanova 8 . Šenčur izvaja vsa 
g radbena dela, notranje omete , v s e 
vrste fasad , adaptacije, novogradnje, 
tlakovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in 
poceni. 0 5 1 / 3 5 4 - 0 3 9 

8002704 

I Z D E U V A podstrešnih stanovanj s 
knauf ali lesenimi oblogami ter pola-
ganje laminatov. Planinšek k.d.. šinkov 
Tum 2 3 , Vodice, 9 0 3 1 / 2 0 6 - 7 2 4 

I Z D E L U J E M O In prenavljamo strehe, 
MegamatrU, d .o .o . Staretova 3 9 , 
Kranj. 0 4 1 / 5 7 0 - 9 5 7 6002479 

IZVAJAM vsa gradbena deta, notranje 
omete, f a sade , adaptacije, tlakovanje 
dvorišča, ograje, kamnite škarpe in 
dimnike, kvalitetno, hitro In poceni, 
S G P Beni . Struževo 7 , Kranj. 
0 4 1 / 5 6 1 - 8 3 8 8002915 

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje, 
zidava, montaža novih, popravila star-
ih. nudimo dimne obk>ge. dimne kape. 
Novak & Co. d.n.o. . Ljubljanska 8 9 , 
Domžale. 8 0 3 1 / 4 2 2 - 8 0 0 6003228 

GG naročnine 
04/20142 41, e-pošta: n a r 0 c n i n e @ g - g l a 5 . s i 
www.gorenjsk ig as.si 

KITANJE in beljenje, hitro In kvalHet-
no, Nahtigal Roman s .p . , Šoriijeva 1 9 , 
Kranj, 9 0 3 1 / 5 0 8 - 1 6 8 8002491 

K O Š N J A zelenic, urejanje okrasnih vr-
tov. Igor Konkolič s .p . . Triglavska ul. 
1 2 . Kranj. « 0 3 1 / 5 8 8 - 1 3 0 

N A J E M kombi vozil 8-»-1 in dostavnih 
vozil - dnevni najem, Igor Konkolič 
s . p . , Triglavska ul. 1 2 , Kranj, 9 
0 4 1 / 6 9 7 - 4 9 2 6003169 

P O L A G A N J E keramičnih oblog, obno-
v a kopalnic in ostala keramična dela. 
Sebast jan Sekardl s . p . . Z g Radovna 
4 6 a. Mojstrana. 9 0 5 1 / 4 5 1 - 3 1 6 

6003131 

P R E K R I V A N J E S T R E H od 3 . 5 
E U R / m 2 , možna dobava 3 0 % c e n e j š e 
kritine. Marko Deriink s . p . . Glavna 
ces ta 1 2 , Naklo, 9 0 4 0 / 4 8 4 - 1 1 8 

8002533 

PRENAVLJAMO HIŠE in stanovanja v 
Kranju In okolici • rezervirajte svoj ter-
min, Megamatrix. d .o .o . , Staretova ul. 
3 9 . Kranj.. 0 4 1 / 5 7 0 - 9 5 7 

6002477 

RTV S E R V I S Šinko Marico s .p . , C. na 
Klanec 5 3 . Kranj. pop. TV. vfdeo. maK 
ih gos . aparatov. « 0 4 / 2 3 3 - 1 1 - 9 9 

6002517 

1 w w w . p ( » g r o b n i k . < i » m 

T E Ž K A gradbena mehanizacija, zi-
darska de la , gradnja na ključ, 
adaptacije, urejanje okolja, fasaderst-
vo, izkopi... TGM. Rorent Hegič s .p . . 
Savska c . 5 6 . Kranj. 9 0 4 1 / 5 2 9 - 4 7 4 , 
0 4 1 / 8 1 1 - 3 0 2 6003029 

ZASEBNI STIKI 
30-LETNI lant želi spoznati dekle, ki 
ne gleda le na materialne dobrine. 9 
0 3 1 / 8 0 7 - 3 7 6 800329? 

3 5 . 0 0 0 P O S R E D O V A N J . 1 1 . 0 0 0 
poznanstev v preteklem letu je karak-
teristika ženitne posredovalnice Zau-
panje za v s e generacije, ki posreduje 
po vsej S lo , 0 3 / 5 7 - 2 6 - 3 1 9 . 0 3 1 / 5 0 5 -
4 9 5 . 0 3 1 / 8 3 & < 3 7 8 800000< 

37 -LETNi preprost fant želi spoznati 
iskreno zv&sto dekle za skupno življen-
je. 9 0 4 1 / 9 5 9 - 1 9 2 

8003296 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za isk/ene, resne, trajne zveze iz 
vse države. 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8 

6000006 

U P O K O J E N E C želi spoznati resno, 
nežno voznico, močnejšo, kos . .za 
lepoživljenie!. 9 0 4 1 / 6 0 2 - 3 9 5 

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

Pomlad bo na tvoj vrt prišla 
in Čakala, da prideš ti, 
s&dla ho na mrzla tla 
in čakala, ker tc ni! 

Sporočamo žalostno vest, da je za vedno zaspala naša draga 

M I N K A HAFNER 
rojena Tavčar, učiteljica v pokoju iz Selc nad Škofjo Loko 

Od nje se bomo poslovili v petek, 2. maja 2008. ob 16. uri na pokopališču v Selcih. 
Na dan pogreba bo žara od 10. ure naprej v tamkajšnji poslo\^i vežici. 

Žalujoči: vsi njeni 

Prazen dom je in dvorišče, 
mšc oko zaman te išče, 
solze, žalost in bolečina 
te zbudila ni, ostala je le praznina, * 
ki hudo boli. 

Sporočamo žalostno vest, da nas je po kratki in hudi bolezni zapustila naša draga 

METKA HAFNER 
Od nje smo se v ožjem družinskem krogu poslovili danes, v sredo, 30. aprila 2008, 

na pokopališču v Seldh. 

Žalujoči: mož Dušan, sin Blaž s Sašo, hčerka Urška s Sašotom ter drugo 
sorodstvo in vsi, ki so jo imeli radi 

Selca. 30. aprila 2008 

ZAHVALA 

Ob boled izgubi sina, moža in atija 

MILANA Ž U R A 
« 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znan-
cem in sosedom za nesebično pomoč, izrečena sožalja in pod-
poro. Posebna zahvala družini Kraupner in družini Fartek, Bon-
gotu, gospe Dragici Plešec, vsem sodelavcem in sodelavkam 
podjetja Domel Reteče, zaposlenim v družbi za varovanje G7, 
zaposlenim v podjetju Tetol, dr., Silvi Kozjak in med. sestri 
Mariji, osebju urgentnega bloka KC in CIIM, pogrebni službi 
Komunale Kranj, pevcem in trobentaču. 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala. 

Vsi njegovi 

ZAHVALA 

Ob izgubi drage žene, mame in babice 

VERONIKE MATILDE JOCIF 
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in sostanovalcem 

Mencingerjeve 1 za podarjeno cvetje in sveče. Posebna zahvala dr. Mariji Ravnihar za 
dolgoletno zdravljenje, patronažni sestri Barbari, negovalkam iz doma ostarelih Kranj, 

bolnišnici Golnik oddelku 100 in 300 in gospodu župniku za opravljeni obred. 

Vsi njeni 

OSMRTNICA 

Umrla je mama, babica in prababica 

MARIJA JENKO 
roj. Pe6iik, 29. 3.1908 

Pogreb pokojnice bo danes, v sredo, 30. aprila 2008, ob 15. uri v družinskem krogu na 
kranjskem pokopališču. Žara bo od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici. 

Vsi njeni 

Solza po licu polzi. 
srce močno boli, 
ker tebe med nami več nj. 

ZAHVALA 

Kruta usoda nam je v 64. letu vzela dobrega moža, atija, ata, 
tasta, brata, strica, bratranca 

FRANCA VALJAVCA 
p. d. Kovačevega Frenka iz Hudega Grabna 

Iskreno se zahvaljujemo sovaščanom, sorodnikom, prijateljem 
in znancem za izrečena sožalja in besede tolažbe, podarjeno 
cvetje, sveče, darovane maše in denarno pomoč. Posebno zah-
valo smo dolžni dr. Peharčevi, sestri Jadranki in Cveti, župniku 
Lazarju, gasilcem PD Leše, pogrebniku, govorniku in igralcu 
Tišine. Zahvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste se 
v tako velikem Številu poslovili od njega. Hvala vsem, ki ste za 
čas njegovega življenja zanj kaj lepega storili. 

Žalujoči vsi nj^ovi 
Hudi Graben, april 200$ 

mailto:info@g-glas.si
http://www.ms-kronj.si
mailto:veldrona@9lol.net
mailto:nar0cnine@g-gla5.si
http://www.gorenjskig
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A N K E T A 

O d n o s d o n a r a v e 

STOJAN SAJE 

Med sobotno čistilno akcijo 
v občini Naklo s o udeležen-
ci očistili eno največjih div-
jih odlaga l i šč . Ude ležence 
s m o vprašal i , kaj misli jo o 
o d n o s u prebivalcev do či-
stega okolja pa kateri s o 
glavni razlogi za onesnaže-
vanje. 

Albin Coiba, Podbrezje: 

"V občini j e premalo ekolo-
ških otokov. Naša vas ima 
enega, Bistrica pa nobene-
ga. Odpadkov vseeno ne bi 
smeli odlagati v gozd. Po-
m a g a m pri odvozu s trak-
torjem, da bo gozd čist." 

Tone Kosec, Cegelnica: 

"Div ja od laga l i šča kažejo 
s t o p n j o zavest i ljudi za 
varstvo narave. Kot občinski 
svetnik si pr izadevam za 
izbol j šanje razrrer . Letos 
s m o končno zagotovili več 
denarja za te namene." 

Ana Žontar, Naklo: 

" N e morem verjeti, da je to-
liko nesnage tukaj In drugod 
po gozdovih . G o t o v o niso 
krivi le prebivalci naše obči-
ne. Razočarana s e m nad 
udeležbo in tem, da je akci-
ja v Žejah isti dan." 

jože Mohorič, Naklo: 

" N a splošno se odnos ljudi 
do narave izboljšuje. Žal pa 
posamezniki kršijo vsa pra-
vila. Prepričan s e m , da bo 
imela nova redarska služba 
veliko dela. Morali bi jo do-
biti že prej." 

i " ^ • v 

: Cirila Pintar, Strahinj: 

: "V Dražgošah, kjer s e m ži-
: vela prej, je okolje bolj čisto. 
; Ze lo me moti o n e s n a ž e n a 
: narava. S s inom Mihom sva 
i s e rada pridružila svetni-
: kom pri čiščenju, lahko pa 
i bi nas bilo več." 

S kolesom do njenega srca 
Franc in Ana Kropar sta si po šestdesetih letih znova obljubila zvestobo. Na grad sta se pripeljala s 
šestdeset let starim mercedesom. 

BošriAN BOGATAJ 

Škofja Loka - "Za diamant-
no poroko se znova vidimo 
na Loškem gradu," sta ob-
ljubila Franc in Ana Kro-
par, že vrsto let Kranjčana, 
čeprav izhajata iz Zgornje-
ga Brnika oziroma So.tel-
skega pri BrestčtnicL Zdaj 
ju nekoliko dajejo stairoistnis 
težave, vendar je bila sobo-
ta njun dan, ki so ga po 
poroki nadaljevali ob kosi-
lu, pogovoru in druženju 
z družinami vseh šestih 
otrok v kranjski gostilni. 
Veličasten je bil že njun 
prihod na grajski hrib - pri-
peljala sta se s 60 let starim 
mercedesom! 

Spoznala sta se v izgnan-
stvu, v Šleziji, vendar so se 
njune poti nasilno razšle. 
Kljub vsem tegobam je lju-
bezen tlela in ju po vojni 
zopet združila. Anica se je 
preselila k teti v Škofjo 
Loko, saj je tu dobila delo v 
predilnici. Franc je na delo 
hodil v Kranj in večkrat na-
mesto domov zavil (naredil 
velik ovinek) do Škofje 
Loke. Samo da bi videl svo-
jo drago! Sčasoma sta se 
ujela in začela razmišljati o 
družini, zato sta se 24. apri-
la 1948 v Skofji Loki tudi 
poročila in se kasneje pre-
selila v Stražišče. 

V zakonu sta vzgojila šest 
otrok, ki so sedaj že odrasli 
in z družinami, vendar 
jima vsak po svojih močeh 
in zmožnostih še vedno po-
maga in polepša dneve. 

Tako je bilo tudi ob njunem 
prazniku. Podarili so jima 
tedenski oddih v Strunjanu 
in v tem času prebelili in 
delno prenovili stanovanje. 
Že prej smo zapisali, da je 

ata Franc rad kolesaril. Še 
danes je tako, rad je tudi na 
vrtu ah v gozdu. Mama Ana 
pa, po hčerinih besedah, v 
družbi sovrstnic najraje 
pove kako lepo misel. 

Franc in Ana Kropar sta si v soboto v tretje obljubila zvestobo - najprej sta jo pred 60 leti, 
nato ob zlati poroki. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

V petek bodo zjutraj še rahle padavine, čez dan s e bo 
zjasnilo. V soboto bo delno jasno, popoldne lahko nastane 
kakšna ploha. V nedeljo bo povečini sončno. Razmeroma 
toplo bo. 

Agencija RS za okolje. Urad za Meteorlogtjo 

PETEK 

7 / 1 6 ° C 

SOBOTA 

rrrr 

5 / 1 7 ° C 

NEDELJA 

6 / 1 8 ° C 

NovdOaicM w «3 
19/« tt* 

UJT ^ 

L 7777 , A , r ' ^ o ž . / 7 - c 

BLED 

Zaposlovanje žensk 

Kranjska o b m o č n a služba zavoda za zapos lovanje bo že 
drugo leto zapored na Bledu pripravila zaposlitveni se jem. 
Letos bo namenjen predvsem zaposlovanju žensk v storit-
veni, finančni in trgovski dejavnosti . Se jem bo v sredo, 7. 
maja, od 9. do 12. ure v preddverju Festivalne dvorane. Na 
se jmu se bo predstavilo i 6 delodajalcev, ki bodo iskali okrog 
o s e m d e s e t delavcev, je po jasni la p o m o č n i c a direktorice 
kranjske o b m o č n e službe zavoda za zaposlovanje Dragica 
Ribnikar. "To je priložnost, ki je ne gre zamuditi ." Tako so 
na se jem med drugim povabili v se brezposelne ženske iz 
njihove evidence, saj bodo delodajalci iskali predvsem me-
dicinske sestre, negovalke, trgovke ... Seveda pa so vabljeni 
tudi vsi, ki končujejo izobraževanje ali želijo zamenjati zapo-
slitev. Na se jmu bodo imeli možnost navezati stik z more-
bitnimi delodajalci, poleg tega pa bodo lahko primerjali de-
lodajalce med seboj . Ob se jmu se bodo odvijal; tudi sprem-
ljevalni dogodki, v okviru katerih bodo v sodelovanju s služ-^ 
bo z a zaposlovanje Eures med drugirti predstavili možnosti 
zaposlovanja v tujini. "To bo verjetno zanimivo tudi za mla-
de iskalce zaposlitve," je poudarila Dragica Ribnikar. M. R. 

KAMNIK 

Posvet o kamniških cestah 

Kamničani se ž e nekaj časa ubadajo s problemi prometne 
varnosti na cestah po vsej občini, ker pa s o se razmere z no-
vim pravilnikom, ki je omogoči l promet tovornih vozil skozi 
Tuhinjsko dolino, pred meseci še poslabšale, so člani sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu pred dnevi orga-
nizirali posvet, ki se ga je udeležil tudi Bojan Žlender. Pred-
sedniku sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 
RS s o težave predstavili predstavniki občine, osnovnih šol in 
policije, Ž lender pa je poudaril , da cestne problematike v 
občini ne podcenjuje, vendar pa s o razmere drugod po dr-
žavi še hujše. Strinjal se je sicer z zahtevo Kamničanov, da 
bi država morala znova prepovedati tovorni promet skozi 
Tuhinjsko dolino, vendar občina na ministrstvu glede tega 
vprašanja še ni našla posluha, j . P. 

Mladoporočenci 

v s o b o t o , 26. aprila, s o s e v Škofj i Loki poročili: Andrej 
Dolenc in Tina Čadež, Matevž Benedik in Nika Debeljak, 
Peter Božnar in Tanja Tavčar , S i m o n Bergant in Katja 
Šink ter Peter Vrhunc in jožica Mlakar. Mladoporočencem 
č e s t i t a m o in j im s čestitko, prejeto na matičnem uradu, 
podar jamo polletno naročnino na Gorenjski glas. 

RADIO KRANJ d.o.o. 
StrUarjeva ul. e. K9ANJ 

(04) 2 B 1 - 2 2 Z 0 lEnuru« 
(04) 2 S 1 - 2 2 2 1 n>M 
(04) 2t>3»-222 noauu 
(OSI) 3 0 3 - 5 0 S nuoiw<(»ii 

FA)e 
(04) 2 a i - 2 2 2 S KiMcu. 
(04) set-zzaa IKSK* 

E poŠto; 
radiloIcranjjOradlo-kranJ.al (jomm HEI^MHEI: 

www.rad io -kranj . s i 

mailto:info@g-0as.si
http://www.radio-kranj.si

