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Sobe za 
streznitev 
Po gorenjskih policijskih postajah s m o preverili, 

kakšni so prostori za dvanajsturno pridržanje 

vinjenih voznikov. 

SIMON SUBIC 

Kranj • Poročali smo že, da 
novi zakon o varnosti cestne-
ga prometa uvaja tudi obvez-
no pridržanje tistih vinjenih 
voznikov, ki imajo v litru iz-
dihanega zraka več kot 0,52 
miligrama alkohola {1,1 pro-
mila). Samo v prvih petih 
dneh, odkar je spremenjeni 
zakon začel veljati, je pod po-
licijsko streho prenoŠlo de-
set takšnih voznikov, zato 
smo po posameznih policij-
skih postajah po Gorenj-
skem preverili, kakšno udo-
bje sploh nudijo njihove 
"sobe za streznitev". 

Ugotovili smo, da policisti 
niso ravno najbolj gostoljub-
ni, saj so prostori za streznit-
ve precej minimalistično 
opremljeni - z lesenim ležiš-
čem in morda kotičkom za 
sanitarije. Doslej teh prosto-
rov niso pogosto uporabljali 
za pridržanje vinjenih vozni-
kov; pridržali so samo tiste, 
ki so nadaljevali vožnjo kljub 
izrecni prepovedi. Po novem 
bo drugače, to so pokazali že 
prvi dnevi, kar je bilo resnici 
na ljubo, glede na pregovor-
no žejo Slovencev in slabo 
vozniško kulturo na drugi 
strani tudi pričakovati. 
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"Soba za streznitev" v Policijski postaji Ško^a Loka sodi m«d najboljše na Gorenjskem, /F 

DANES IZŠLA 
PRILOGA 

GG + Gorenjska Gremo gor. 
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TTie Power to Surprise" 

Pospeiite rast svojih sredstev s sklenitvijo 
NLB Super depozKa z: 
• letno nespremenljivo obrestno mero 5 % 
• dobo vezave 13 mesecev 
• minimalnim pologom 1.000 EUR 

Ce boste v tem obdobju vseeno potrebovali svoj 
denar, vam na podlagi tega depozita nudimo 

NLB Super depozit 

mqg||iSt^nandranja po ugodnejši obrestni meri. 

» ^ ' o M p b i e je o m ^ od 1.4. do 31.5.2008, 
zri)bil^Š|pfpred£asr>ega zaklju6:a. 

VŽfiftfiovas^^a še za ypeč informacij oglasite v 
NLB in Kamnik, na KoroSki 
cesti 21 v l^fa[^Wefb( l l874135al i2874111. 

NLBO 
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: Draginja o d g n a l a 

i tuje navi jače 

i Organizatorji tekmovanja v poletih v 
i Planici so povedali, da so del zasluž-
i ka izgubili zaradi dotrajane infra-
i strukture, del pa tudi zaradi odpove-
: di obiska tujih gostov, saj so kranj-
: skogorski hoteli zanje postali predra-
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K R O N I K A 

O v a d b a zaradi prodaje 

Gorenjskega tiska 

Kranjski kriminalisti naj bi zaradi ne-
pooblaščene prodaje večinskega de-
leža Gorenjskega tiska kazensko ova-
dili Edvarda Jurjevca, bivšega direk-
torja družb« Primož Trubar. 
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S N O V A N j A 

Prenniera je kot pogreb 

Peter Militarev je zagotovo eden naj-
bolj priljubljenih režiserjev po gorenj-
skih ljubiteljskih odrih. O njegovem 
odnosu do gledališča govori tudi mi. 
sel, da na vsaki premieri izgubi druži-
no, s katero je nekaj mesecev ustvar-
jal in iivel. 
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Z A D N j A S T R A N 

D o n a d j a G o r e n j s k e 

banke bolnišnici 

Gorenjska banka, ki se kot dnižbeno 
odgovorna trudi biti prisotna na 
vseh področjih življenja, je Splošni 
bolnišnici Jesenice namenila petde-
set tisoč evrov. S tem bodo kupili ul-
trazvočni aparat za ginekološko-
porodniškl oddelek. 
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V R E M E 

V petek, soboto in nedelo bo 
pm^adovalosondK) vreme. 
Čez dan bo občasno zmerno 
oblačno, več kopade oblačnosti 
bo tudi v hrihantem svetu. 
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POLITIKA danica.zavrl@g-g^s.si 

Sporočilo 1988-2008 
D A N I C A ZAVRL Ž L E B I R 

Ljubljana - Na novem razsta-
višču Mestnega muzeja 
Ljubljana so ob dvajsetletni-
ci Odbora za varstvo člove-
kovih pravic na prostem od-
prli razstavo fotografij moj-
stra fotografije Toneta Stoj-
ka iz časa oblikovanja in de-
lovanja Odbora za varstvo 
človekovih pravic v letih 
1988 in 1989 . Ta je bil z 
imenom Odbor za zaščito 
pravic Janeza Janše ustanov-
ljen 3. junija 1988, četrti dan 
po njegovi aretaciji. Vzrok za 
aretacijo je bil tajen vojaški 
dokument, ki ga je imel v 
posesti Janša, takrat novinar 
Mladine. Hkrati z Janšo so 

zaprli še zastavnika Ivana 
Borštaerja, novinarja Mladi-
ne Davida Tasiča in odgo-
vornega urednika Francija 
Zavrla. V slovitem sodnem 
procesu proti četverici J B T Z 
je odbor bedel nad njihovo 
usodo, prirejal pa tudi mno-
žična zborovanja pred voja-
škimi zapori na Metelkovi 
ulici, pred vojaškim sodiš-
čem na Roški in na Kongres-
nem trgu in Trgu revolucije 
ter s sporočili za javnost ob-
veščal ljudi o takratnem do-
gajanju. Sporočilo za javnost 
1988-2008 so zato naslovili 
tudi razstavo fotografij To-
neta Stojka, ki beležijo po-
memben del zgodovine slo-
venske osamosvojitve. 

Četverica jBTZ, ki jo je leta 198S zaprlo in jI sodilo vojaško 
sodišče v Ljubljani na fotografiji Toneta Stojka. 

urilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme MARIJA STRGAR z Brezij. 

AlREST Airest Catering, d. o. o. 

Zaposlimo 

1. Vodja izmene v kuhinji - v enoti Restavracija (m/ž) 
2. Samostojni kuhar - v enoti Catering - priprava letalskih 

obrokov (m/ž) 
3. Kuharski pomočnik - v enoti Catering • priprava letalskih 

obrokov (m/ž] 
4. SlaSčičor - v enoti Catering (m/ž) 

Pogoji; • Uslrezno izobrazba - smer kuhar 
• Somostojnost pri delu, osebna urejenost 
• Nekaznovanost 

Delo je dvoizmensko. Delovno razmerje se sklene zo določen čas, s polnim 

delovnim časom, dvomesečnim poskusnim delom in možnostjo redne zoposlitve. 

Ponudbe pošljite no naslov: Airest Catering, d. o. o., Zg. Brnik 130a, $1-4210 

Brnik Aerodrom, oli po elektronski pošti no noslov info@oirest.si. 

WNTEON, 
k. o R o U p > 

Za potrebe računovodstva zaposlimo osebo z višješolsko 
ali srednješolska izobrazbo ekonomske smeri in vsaj 7 let 
delovnih izkušenj na delih in nalogah 

f inančnega knjigovodje (m/ž) 
Zaposlitev je za nedoločen čas na sedežu podjetja 
s poskusnim trimesečnim rokom. 
Rok za prijavo s priloženim življenjepisom, podrobnim 
opisom delovnih izkušenj ter dokazili je 8 dni po objavi 
na poštni naslov: 
Panteon Group. d. o. o.. Cesta Jaka Platiše 1 3 . 4 0 0 0 Kranj 
ali na elektronski naslov: snezana@panteongroup.com. 
O izbiri bomo kandidate pisno obvestili v roku 8 dni po 
končanem razpisu. 

Tudi župani v parlament 
člani Kluba županov SLS so s predsednikom svoje stranke Bojanom Šrotom in ministroma Janezom 
Podobnikom in Ivanom Žagarjem razpravljali o aktualnih vprašanjih. 

DANICA ZAVRI ŽLEBIR 

Naklo - V klubu je 85 župa-
nov, ki pripadajo stranki 
SLS, skupaj s podžupani jih 
je 136, posvetovanja v Na-
klem pa se jih je ta teden 
udeležilo 50. Po besedah 
predsednika kluba Franca 
Bogoviča so z ministroma Ja-
nezom Podobnikom in Iva-
nom Žagarjem razpravljali o 
umeščanju regijskih odlaga-
lišč (v Sloveniji jih je predvi-
denih 15), o operativnih pro-
gramih pri reševanju težav s 
pitno vodo (iz evropskih ko-
hezijskih in strukturnih skla-
dov je za obnovo vodovodnih 
sistemov predvidenih 140 
milijonov evrov) in o usta-
navljanju pokrajin. Poudarili 
so, da je sedaj najboljša pri-
ložnost za graditev infra-
struktumih objektov, saj do 
leta 2013 še lahko računajo 
na denar iz evropskih skla-
dov, pozneje ne več. O usta-
navljanju pokrajin je pred-
sednik SLS Bojan Šrot dejal, 
da jih v stranki podpirajo, ker 
je ta projekt dober za skladen 
razvoj Slovenije, soglašajo pa 
tudi, da ljudi na referendu-
mih vprašajo o ustanovitvi 
pokrajin. Sicer pa je predsed-

Corenjski župani SLS, ki so sodelovali na posvetu kluba: Ivan Štular, Franc Čebulj, 
predsednik stranke Bojan Šrot, minister Janez Podobnik in Mihael Prevc. 

nik SLS, tudi sam dan kluba 
županov (je namreč župan 
občine Celje), člane seznanil 
z več aktualnimi temami, od 
odnosov s Hrvaško in gla-
dovno stavko člana SLS Jo-
ška Jorasa do evidentiranja 
kandidatov za letošnje volit-
ve, na katere gredo skupaj s 
stranko SMS. Imenovan je 
že volilni štab, evidentirajo 
pa tudi že kandidate. Za po-
slance državnega zbora na-
meravajo kandidirati tudi žu-
pane, saj zakon ne omejuje 
opravljanja obeh funkcij, je 

dejal Šrot. "V karieri politi-
kov je normalno, da si želijo 
naprej, kar velja tudi za župa-
ne, da svojo kariero nadalju-
jejo v parlamentu. Tudi za 
politiko je dobro, da v parla-
mentu sedijo tako izkušeni 
politiki, kot so župani. Priča-
kujem, da bo na listi SLS do-
sti kandidatov iz županskih 
vrst, želimo pa si tudi več 
žensk," je dejal Bojan Šrot. 
Na naše vprašanje, kdo so 
kandidati stranke na Gorenj-
skem, pa je z gotovostjo 
omenil dve imeni. Z a po-

slanca bosta kandidirala Mi-
hael Prevc (poslanec in žu-
pan Železnikov) in minister 
Janez Podobnik, v enem od 
gorenjskih volilnih okrajev 
pa verjetno tudi bivši pred-
sednik državnega sveta Ja-
nez Sušnik, medtem ko so 
druge kandidature še odprte. 
Merila za kandidaturo so: 
strokovni kriteriji, program, 
prepoznavnost v politiki, iz-
kušnje. In načelo enakih 
možnosti, je Bojan Šrot po-
novil težnjo po večji zastopa-
nosti žensk v politiki. 

Evropski parlamentarci na Brdu 
Sredi tedna je v kongresnem centru na Brdu potekalo zasedanje konference odborov parlamentov 
Evropske unije za evropske zadeve (COSAC). 

D A N I C A ZAVRL Ž L E B I R 

Brdo - Zasedanje COSAC-a 
omogoča redno izmenjavo 
mnenj med člani odborov 
nacionalnih parlamentov, 
pristojnih za evropske zade-
ve, in predstavniki Evropske-
ga parlamenta. Zasedanja 
potekajo dvakrat letno obi-
čajno v glavnem mestu pred-
sedujoče države članice. 
Udeležence sta uvodoma na-
govorila Anton Kokalj, pred-
sednik parlamentarnega od-
bora za zadeve Evropske uni-
je, in Vincenc Otoničar, 
predsednik komisije Držav-
nega sveta za mednarodne 
odnose in evropske zadeve. 
Parlamentarce je nagovoril 
tudi predsednik vlade Janez 

Evropskim parlamentarcem je spregovoril tudi predsedujoči 
svetu EU Janez janša. /Foto:conrdK»viii 

Janša in predstavil trenutno 
stanje slovenskega predse-
dovanja, rezultate doseda-
njega dela in ključne dosež-
ke spomladanskega zaseda-

nja Evropskega sveta. Spre-
govoril je o prihodnosti Ev-
ropske unije in o problema-
tiki podnebnih sprememb, 
naraščanju cen hrane, o var-

nosti in o razmerah na za-
hodnem Balkanu. O notranji 
varnosti v Evropski uniji je 
spregovoril Dragutin Mate, 
minister za notranje zadeve. 
Zasedanja COSAC-a se je 
drugega dne udeležil tudi ev-
ropski komisar Janez Potoč-
nik, ki je sodeloval v razpravi 
o uresničevanju ciljev pre-
novljene lizbonske strategije 
za rast in delovna mesta, ki 
se osredotoča predvsem na 
prenos inovacij v gospodar-
stvo ter na krepitev konku-
renčnosti v povezavi z ukrepi 
v boju proti podnebnim 
spremembam. Komisar Po-
točnik se je udeležil tudi ne-
katerih drugih dogodkov, Id 
ob Tednu Evrope te dni pote-
kaj o v Sloveniji. 

LjUBgANA 

Še ena pokrajina 

Koalicijski poslanci spet predlagajo spremembo pokrajin-
skega zemljevida, o katerem naj bi se odločalo na posveto-
valnem referendumu (predvidoma 22. junija). Po novem 
predlogu bi na območju sprva predvidene Osrednjesloven-
ske Imeli dve pokrajini: Kamniško-Zasavsko in Notranjsko-
Dolenjsko oz. Južnoslovensko regijo. D. Ž. 

LJUBLJANA 

Barroso v Sloveniji 

Na povabilo predsednika slovenske vlade in predsednika Ev-
ropskega sveta Janeza janše je bil včeraj na obisku v Sloveni-
ji predsednik Evropske komisije jos4 Manuel Barroso. Z gosti-
teljem sta govorila o pripravah na junijsko zasedanje Evrop-
skega sveta, ki bo 19. in 20. junija letos v Bruslju, oba pa bo-
sta tudi sodelovala na tradicionalnem Evropa Forumu. D. Ž. 

mailto:info@oirest.si
mailto:snezana@panteongroup.com
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Draginja odgnala tuje navijače 
Organizatorji tekmovanja v poletih v Planici so povedali, da so del zaslužka izgubili zaradi dotrajane 
infrastrukture, del pa tudi zaradi odpovedi obiska tujih gostov, saj so kranjskogorski hoteli predragi. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Ljubljana, Kranjska Cora -
"Zagotovo lahko rečem, da je 
letošnja prireditev v Planid 
uspela, dobUi smo veliko po-
hval 2 vseh strani, največja 
pohvala za nas pa je obisk 
gledalcev, ki jih je v prišlo bli-
zu 58 tisoč. Velik korak smo 
naredili na področju varnosti, 
prometa, pa tudi vzporeden 
program je popestril dogaja-
nje planiških dni. Posebno 
pa se moram zahvaliti doma-
čim sponzorjem, saj ti rešuje-
jo prireditev v Planid," je na 
sklepni tiskovni konferend 
po letošnji marčevski tekmi 
svetovnega pokala v smučar-
skih skokih v Planid povedal 
predsednik Organizadjskega 
komiteja Drago Bahun, ki si 
skupaj s sodelavd želi, da se 
čim prej začne gradna nove-
ga nordijskega centra. "Zelo 
sem vesel, da se je letos ven-
darle začdo premikati v sme-
ri novega nordijskega centra, 
tudi do takrat pa bomo mora-
li nekako preživeti in vlagati 
ogromno naporov in denarja, 
da bomo o h ^ j a l i raven pri-
reditve. Prizadevali si bomo, 
da bo vsaj nekaj najnujnejše-
ga zgrajenega že v tem letu, 
še več pa do svetovnega pr-
venstva v poletih leta 2010, 
je še povedal Drago Bahun 
nj^ove besede pa je podkre 
pil tudi vodja tekmovanja Jd 
ko Gios, ki je naštd opozori-
la Mednarodne smučarske 

Letošnja planiška prireditev je bila znova slovenski športni praznik, med navijači pa je bilo 
manj gostov iz tujine. / FOIO: Corazd Kav<id 

zveze, ki so jih zapisali v sicer 
pohvalni sklepni oceni. "Naj-
večja grožnja FIS-e je zaradi 
neprimerne žičnice ob ska-
kalnid, nekaj pripomb je bilo 
v zvezi s prostorom za kon-
trolo opreme, prostora za 
medije, pa tudi zaščite ska-
kalnice pred vetrom, ki bo po 
novem postala standard za 
tekme svetovnega pokala. Če 
se temu ne bomo prilagajali, 
bodo pač tekme organizirali 
tisti, ki bodo te pogoje izpol-
njevali," je poudaril Jelko 
Gros. 

"Ne glede na številne po-
hvale, ki smo jih letos preje-
mali, pa moram povedati, da 
s končnim finančnim rezul-
tatom nismo zadovoljni. Pri-

hodki so primerljivi z lanski-
mi, saj smo zaslužili okoli 
1,78 milijona evrov, bilo pa je 
toliko stroškov, da je ostalo le 
} i tisoč evrov dobička. Največ 
so prispevali domači spon-
zorji, med tujimi sponzorji 
pa za Planico ni veliko zani-
manja, tako da je bilo prek 
devetdeset odstotkov denarja 
zbranega v Sloveniji. Okoli 
380 tisoč evrov so prinesle te-
levizijske pravice, 407 tisoč 
evrov pa vstopnice. Pri tem 
smo velik izpad doživeli pri 
tako imenovani prodaji VIP 
vstopnic, vstopnic višjega ni-
voja. To pa zato, ker je bil iz-
pad gostov iz tujine relativno 
velik, vzrok pa so cene nod-
tev v Kranjski Gori," je opo-

zoril generalni sekretar O K 
Planica Primož Finžgar, ki je 
prepričan, da bo potrebno 
večje razumevanje domačih 
hotelirjev, ki pa se z ofitki ne 
strinjajo. "Res je bilo letos 
kar nekaj odpovedi skupin, 
zlasti iz Norveške, vendar pa 
vzrok niso bile cene, ki so v 
naših hotelih v tem obdobju 
že tri leta enake. Vzrok je bila 
cvetna nedelja oziroma bliž-
nja velika noč, v tem terminu 
pa so cene takšne, kakršne 
so pač v času počitnic in no-
vega leta, in Kranjska Gora je 
bila v času planiških priredi-
tev polno zasedena," je na 
očitke odgovoril direktor 
družbe Hit Alpina Aleš To-
polšek. 

Prva preizkušnja za maturante 
s pisanjem eseja na temo Obrazi nasilja v dramatiki se je v torek začela letošnja splošna matura. 

M A T E J A R A N T 

Kranj - Na 89 srednjih šolah 
je prvi del izpita iz mateme-
ga jezika opravljalo 12.617 di-
jakov. Pisali so esej na temo 
Obrazi nasilja v dramatiki, za 
podlago pa so imeli besedili 
Kralj na Betajnovi Ivana 
Cankarja in Fiziki Friedricha 

Diirrenmatta. Po eseju si 
bodo dijaki lahko privoščili 
malce predaha, saj bo drugi 
d d pisnega izpita na sporedu 
šele 26. maja. 

Pisala bodo sicer znova 
vzeli v roke 24. maja, saj se 
bodo takrat začeL pisni izpiti 
iz tujih jezikov, 7. junija pa 
jih čaka pisni izpit iz mate-

matike. Pisne izpite iz izbir-
nih predmetov bodo dijaki 
opravljali med 29. majem in 
10. junijem. Prvi ustni izpiti 
jih čakajo že 24. in }i . maja, 
nato pa še 7. junija ter med 
14. in 26. junijem. Z uspe-
hom na spomladanskem 
roku mature jih bodo sezna-
nili 14. julija, ko jim bodo v 

gimnazijah omogočili tudi 
dostop do ocen prek spleta. 

O prvih vtisih po pisanju 
eseja pa smo tokrat povpra-
šali dijake kranjske gimnazi-
je, kjer se je k maturi prijavi-
lo 325 kandidatov. Po bese-
dah ravnatdja Frandja Roz-
mana se je matura pri njih 
začda brez posebnosti. 

Živa Fajfar. 

"Besedila niso bila zahtevna, 
všeč mi je bilo tudi, da so 
bila kratka. Občutek imam 
dober, saj mi gre pri esejih 
na splošno dobro. SIcer pa 
se mi je zdela poskusna ma-
tura bistveno lažja." 

Jure Resman: 

"Glavno, da je konec, saj mi 
esej ne leži najbolj, raje 
imam namreč naravoslovje. 
Besedila so bila zanimiva in 
razumljiva ter ne pretežka. 
Res pa je, da Cankarja ne 
maram preveč." 

Petra Zupan: 

"Naslov je bil dovolj splo-
šen, tako da si lahko marsi-
kaj napisal na to temo. Tudi 
izbrani dramski besedili sta 
bili zanimivi, zlasti ker obra-
vnavata teme, ki so vedno 
aktualne." 

Uroš Rožič: 

"Najbolj sem se bal ravno 
eseja, saj nikoli ne veš, kaj 
boš dobil. Upam, da bo to 
zadnji esej v življenju. Sicer 
pa je dobro, da je najtežje 
na začetku, da zgubimo 
strah za naprej." 

Koliko nagrade 
ravnateljici 
Tržlški svetnik Jože Kuhelj kritizira nagrado 
ravnateljici VVZ Tržič. Ana Jerman je povedala, 
koliko bo denarja. 

S T O J A N S A J E 

Tržič - Ob spremembah Od-
loka o ustanovitvi javnih 
vzgojno-izobraževalnih zavo-
dov, ki so med drugim 
zmanjšale svet zavoda V V Z 
Tržič, je svetnik LDS Jože 
Kuhelj sprožil vprašanje o 
nenormalni odlodtvi sveta v 
dosedanji sestavi. Ta naj bi 
odobril ravnateljid Vzgojno 
varstvenega zavoda Tržič 
4150 evrov božične stimula-
dje . V poznejšem dopisu 
medijem je navedel, da ob 
zelo solidni mesečni plači 
ravnateljica ni zahtevala sti-
muladje od občine, ampak 
naj bi denar zagotovila kar iz 
programov vrtcev. 

Vodja urada za gospodar-
stvo in družbene dejavnosti 
Občine Tržič Mateja Hafner 
Malovrh je izrazila presene-
čenje nad izjavami občinske-
ga svetnika, ki so brez osno-
ve. Ministrstvo za šolstvo in 
šport je namreč odobrilo pra-
vilnik, po katerem ocenjujejo 
uspešnost ravnateljev zavo-
dov. Delo ravnateljice V V Z 
Tržič so zelo dobro ocenili 
svet staršev, delavci zavoda 
in občina. Glede na to ji je 
svet zavoda potrdil predpisa-
no nagrado. 

"Do marca 2 0 0 6 so nam 
izplačevali uspešnost kot del 

plače vsak mesec. Ob razvr-
stitvi v plačilne razrede se je 
preoblikoval obračun plač. 
Nagrada za uspešnost se iz-
plača enkrat letno ob upošte-
vanju pravilnika o nagrajeva-
nju. Povem lahko, da moja 
aprilska plača pri 38 letih de-
lovne dobe v 45. plačilnem 
razredu znaša 1 592 evrov. 
Letna nagrada za uspešnost 
je 2.524,92 evra (4.115,66 
evra bruto); prvi d d so mi iz-
plačali, drugega pa še ne. Ce 
bi denar razdelili na dvanajst 
mesecev, bi bila sedanja na-
grada enakovredna izplači-
lom pred razporeditvijo v 
nove plačilne razrede. Veliko 
mi pomeni, da sem od vseh 
ocenjevalcev dobila najvišjo 
možno oceno. Gre za merlji-
ve stvari, ki so navedene v 
ocenjevalnem listu. Po-
membno je, da so z mojim 
delom zadovoljni v kolekti-
vu, starši in občina. Vodim 
zavod s 64 zaposlenimi in 
skoraj štiristo otroki v 22 od-
delkih. Glede na vpis priča-
kujemo, da bo prihodnje šol-
sko leto še en oddelek otrok 
več. Gre za odgovorno ddo, 
ki se ne neha v rednem ddo-
vnem času. Delamo skupin-
sko, dejavnosti pa potekajo 
tudi popoldne," je povedala 
Ana Jerman, ravnateljica 
V V Z Tržič. 
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SELO PRI ŽIROVNICI 

Na ogled fotografije vaškega korita z Breznice 

Danes ob i8. uri bodo v Fotogaleriji Jake Čopa v avli zdrav-
stvene postaje na Selu pri Žirovnici odprli razstavo fotografij 
avtorja Francija jamarja z naslovom 80 let vaškega korita na 
Breznici. Letos namreč mineva 80 let, odkar so Brezničani 
postavili osrednje vaško korito. "Pridobiti mi je uspelo zelo 
star posnetek korita, ki bo uvodna fotografija razstave. Prika-
zano bo čiščenje korita, večina posnetkov pa je nastala pred 
petimi leti, ko so korito zaradi dotrajanosti obnovili in ga del-
no skrajšali zaradi ceste," je povedal jamar. A. H. 

PODBREZ)E 

Druženje s filatelistom 

Kulturno društvo Tabor Podbrezje pripravlja danes, 9. maja, 
ob 20. uri zanimivo srečanje z rojakom iz Podbrezij v 
Pirčevem domu pri Taborski cerkvi. Mihael I. Fock je eden 
največjih slovenskih filatelistov, ki ga zanimata tudi po-
morstvo in lokostrelstvo. Tokrat bodo predstavili njegovo 
drugo knjigo o znamkah Companhia do Nyassa. Prireditev 
bo popestrila glasbena skupina Urulu, ki je znana po igranju 
na nenavadna ljudska glasbila. S. S. 

NAKLO 

Šport za tri generacije 

V Osnovni šoli Naklo bo v soboto, lO. maja, športni dan za 
učence, njihove starše in stare starše, na katerem pričakuje-
jo prek 1500 udeležencev. Ob 8.30 jih bodo pozdravili rav-
natelj Boris Černilec, župan Občine Naklo Ivan Stular in 
minister za obrambo Kari Erjavec. Sledili bodo pohodi po 
treh označenih krožnih poteh, ogled evropske vasi, intervju-
ji s športniki in preskus znanja v kvizu. Podelili bodo na-
grade najmlajšemu In najstarejšemu udeležencu ter najbolj 
številni družini. S. S. 

ZGORNJE DUPLJE 

Rokovnjaško druženje 

Kulturno turistično društvo Pod Krivo jelko Duplje in TVD 
Partizan Duplje prirejata v nedeljo, 11. maja, enajsto Pom-
ladno finfranje pod Krivo jelko in deveti Rokovnjaški tek v 
Udin boršt. Enourni pohod se bo začel ob 13.30 pri Trnovcu, 
ob 14.50 pa krajši (polurni) pohod pred gasilskim domom in 
tek na tri ter osem kilometrov dolgi progi pri Osnovni šoli 
Duplje. Ob 15. uri bodo razglasili rezultate teka in podelili 
priznanja najboljšim tekačem. Organizatorji bodo skuhali 
rlčet za vse udeležence. S. S. 

PRIREDITVENI PROSTOR POD Š O T O R O M OB HOTELU BOR 

PETEK. 2 3 . MAIA 2 0 0 8 

ob 20. uri • koncert ob jo-letnici ansambla GAŠPERJI 

stojnice z domaČo ponudbo 

od 11.00 do 18.00 ure -
Mednarodni festival folklornih skupin 

ob 20.00 uri - Večer šansonov in zimzelenih melodij 

ob 22.00 uri - zabava s trubači skupine Donald TrumpeT 

N E D E U A . Z S . M A I A 2 0 0 8 

j ob 14.30 - Revija slovenskih pihalnih orkestrov 
s 
J ob ij.oo uri - Predizborza ptujski festival in veselica 
j z ans. Braneta JGavžaija 
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Nove poti zaposlovanja 
Na Bledu so že drugo leto zapored pripravili zaposlitveni sejem, na katerem so tokrat dali prednost 
zaposlovanju žensk. 

MATEJA R A N T 

Bled - "Ugotavljam, da sem 
najbolj zaposlena na tem sej-
mu, kar kaže, da smo kot de-
lodajalec zelo zaželeni in ce-
njeni," je bila kljub obilici 
dela nadvse zadovoljna stro-
kovna svetovalka v sploš-
nem sektorju Gorenjske 
banke Jasna Mayer. Pred 
njeno stojnico se je namreč 
vila dolga vrsta čakajočih na 
razgovor za službo. Zapo-
slitveni sejem je bil tudi na 
splošno dobro obiskan, saj 
se je v treh urah na njem 
zvrstilo kar petsto iskalcev 
zaposlitve. 

"Že dva meseca iščem 
novo službo, zato sem se 
odločila, da bom poskusila 
tudi prek osebnega stika, saj 
menim, da imam tako več 
možnosti," je prepričana 
Saša Rupnik iz Kranja, ki 
nam je še zaupala, da jo za-
nima predvsem terensko 
delo. Ponudba na sejmu pa 
hi bila pisana na kožo Mirja-
ni Kočoski iz Preddvora. 
"Prej sem delala v proizvod-
nji, tako da ni veliko ponud-
be zame," je pojasnila in do-
dala, da je en razgovor kljub 
temu že opravila, delodaja-
lec pa je pri njej pustil dober 
vtis. Po mnenju vodje 

Najdaljša vrsta čakajočih na razgovor se je vila pred stojnico Gorenjske banke. 

upravljanja s človeškimi viri 
pri kranjski enoti Zavaroval-
nice Triglav Tatjane Pirih so 
taki sejmi zanimiva izkušnja 
tako za delodajalce kot iskal-
ce zaposlitev. "Gre za nove 
poti zaposlovanja, ki nam 
omogočajo, da se osebno 
spoznamo z iskalci zaposlit-
ve. To je zlasti pomembno, 
ker iščemo zavarovalne za-
stopnike, kjer je poudarek 
prav na osebnem stiku." S 
prisotnostjo na sejmu so 

nase želeli opozoriti tudi v 
Gorenjski banki, kjer so to-
krat ponujali tri delovna me-
sta, v prihodnje pa bodo po 
besedah Jasne Mayer potre-
bovali še precej novih delav-
cev, saj se jim obeta kar ne-
kaj upokojitev. Glede na gne-
čo pred njihovo stojnico, pa 
se jim očitno ni bati, da ne bi 
našli dovolj kandidatov. 

Na sejmu se je sicer pred-
stavilo 16 delodajalcev, ki so 
ponujali okrog 80 delovnih 

mest. Med iskalci zaposlitve 
so razumljivo prevladovale 
ženske, saj je bil sejem v prvi 
vrsti namenjen njim. Po-
močnica direktorice kranjske 
območne službe zavoda za 
zaposlovanje Dragica Ribni-
kar je bila presenečena tudi 
nad odzivom mladih na de-
lavnice, ki so jih pripravili v 
sklopu sejma. "Očitno mla-
de zelo zanimajo možnosti 
zaposlovanja v tujini," je 
ugotavljala. 

Tisoči obiskovalcev 
Ta vikend bodo v Tržiču 36. mednarodni dnevi 
mineralov, fosilov in okolja. Prijavilo se je 63 
razstavljavcev, ob sejmu pa bo vrsta zanimivih 
dogodkov. 

STOJAN S A J E 

Dolina - Za dolgoletno tradi-
cijo prireditve MINFOS v Tr-
žiču je posredno kriva Dovža-
nova soteska z znanimi najd-
bami fosilov, je povedala 
predsednica Turističnega 
društva Tržič Marjana Zupan 
pred 36. Mednarodnimi dne-
vi mineralov, fosilov in okolja. 
Po slovesnem odprtju, kjer se 
bodo danes zvečer zbrali po-
vabljeni gostje, bodo viata za 
obiskovalce v Dvorani biiških 
olimpijcev odprta v soboto in 
nedeljo med 9. in 18. uro. 
Tam pričakujejo 47 razstav-
ljavcev iz domovine in tujine 
na prodajnem sejmu ter 16 
udeležencev na strokovnih 
razstavah. Po napovedih orga-
nizatorjev naj bi vsa dogajanja 
privabila v Tržič okrog 4500 
obiskovalcev od vsepovsod. 

"Slednjega se najbolj veseli-
mo. Obiskovalcem se splača 
priti k nam, ker jim ponuja-
mo veliko zanimivega. Sami 
bodo doživeli nekaj zase, nam 

pa pomagali oživiti tiuizem. 
Občina vlaga v Dovžanovo so-
tesko vsaj trikrat toliko, kot se 
ji povrne. Žal pogrešamo so-
delovanje domačinov, ki bi 
razširili ponudbo za turiste. 
Tudi gostind kažejo premalo 
razumevanja za promodjo ob 
takih prireditvah. Vseeno 
upam, da se bodo gostje pri 
nas prijetno počutili in se še 
vračali," je dejal Borut Sajovic, 
župan Občine Tržič. 

"Člani Društva prijateljev 
mineralov in fosilov Sloveni-
je se trudimo, da bi vsako 
leto prikazali v Tržiču kaj 
novega. Rdeča nit letošnje 
razstave so zakladi Pohorja. 
V dvorani bo poleg prodaj-
nega sejma še veliko drugih 
razstav, delavnic in preda-
vanj," je pojasnil predsednik 
Davorin Preisinger. Kot je 
dodal dolgoletni razstavlja-
vec Božo Stojanovič, se no-
ben sejem v tujini ne more 
primerjati s tižiško prireditvi-
jo. Več o tem pišemo v prilogi 
Tržiški glas. 

PREDDVOR 

Zbrali prek petsto podpisov 

Jože Štefe, Miro Roblek in Darja Snedec so v občini Pred-
dvor zbirali podpise za spremembo dimnikarske zakonoda-
je. Ta teden so jih predložili občini Preddvor, od katere 
pričakujejo podporo pobudam, med katerimi je tudi zahte-
va, da bi bila pet odstotkov od dimnikarskih storitev deležna 
tudi občina. V vaseh občine Preddvor so po besedah Jožeta 
Štefeta zbrali 565 podpisov, z njimi pa se pridružuje okoli 20 
tisoč po vsej Sloveniji zbranih podpisov, ki jih zbira civilna 
pobuda Dimnik. V občini Preddvor sta zahteve podprla tudi 
upravni in nadzorni odbor tamkajšnjega društva upoko-
jencev. O pobudi je župan občine Preddvor Miran Zadnikar 
dejal: "Podpiram pobudo podpisnikov za drugačen zakon, 
ki bi bil do uporabnikov manj oderuški. Pobudo bo obrav-
naval še občinski svet." D. Ž. 

PREjEU SMO 

Popravek 
prispevka '7akaj 
se niso uprli'' 

Na podlag prvega odstavka 
26. člena Zakona o medijih 
(Ur. 1. RS. št. 110/06 • UPBi) 
zahtevamo, da objavite po-
pravek obvestila z naslovom 
Zakaj se niso uprli, ki je bih 
objavljeno v časopisu Gorenj-
ski glas dne 25. aprila 2008 
na strani g. 

Popravek objavljenega obve-
stila se gJasi; "Katoliška Cerkev 
nasprotuje vsem totalitarnim 
družbenim ureditvam, ki ome-

jujejo osebno svobodo posa-
meznika (Katekizem Katoli-
ške Cerkve (KKC) kan. 1747). 
V dvajsetem stcle^uje tako na-
sprotovala vsakemu nasilnemu 
režimu. Katoliška Cerkev na 
Sbvenskem ni bila in ni zago-
vornica nobene izmed sprtih 
strani v času oz. iz časa druge 
svetovne vojne, bila pa je in 
ostaja zagovornica dostojan-
stva vsakega Človeka, ne giede 
na osebno prepričanje ali dru-
go okoliščino (KKC kann. 
1926, ic,4s)." 

DR. A N D R E J S A J E , 

tiskovni predstavnik SŠK 
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Sobe za streznitev 
Po gorenjskih policijskih postajah smo preverili, kakšni so prostori za pridržanje vinjenih voznikov.. 

MATEJA RANT, STOJAN SAJE, 
URŠA PETERNEL, DANICA Z . 
ŽLEBIR, SUZANA P. KOVAČIČ, 
SIMON ŠUBIC 

Kranj - Novi zakon o varnosti 
cestnega prometa uvaja tudi 
obvezno pridržanje tistih vi-
njenih voznikov, kd imajo v 
litru izdihanega zralca več 
kot 0,52 miligrama alkohola 
(1,1 promila). Samo v prvih 
petih dneh, odkar je spreme-
njeni zakon začel veljati, je 
pod policijsko streho preno-
čilo deset takšnih voznikov, 
zato smo po posameznih po-
licijskih postajah po Gorenj-
skem preverili, kakšno udo-
bje sploh omogočajo njihove 
"sobe za streznitev". 

Tisti, ki pregloboko pogle-
dajo v kozarec na Bledu ali 
Jesenicah in jih pri tem zasa-
a jo policisti, lahko noč pre-
živijo v okrog 12 kvadratnih 
metrov veliki sobici policij-
ske postaje na Bledu. Po be-
sedah komandirja policijske-
ga oddelka Bled Milana Kar-
be je njihovo "gostoljubje" 
že izkusil motorist, ki so ga 
ustavili na Bledu in so mu 
izmerili 0,75 miligrama al-
kohola v litru izdihanega 
zraka. Noč z minule sobote 
na nedeljo je zato prespal na 
ne pretirano udobni leseni 
postelji. 

Stavba Policijske postaje 
Tržič v Bistrici ima le prosto-
re za pridržanje oseb, ki so v 
kazenskem postopku. Ker 

take osebe lahko pridržijo do 
48 ur, je standard opreme 
teh prostorov višji. V njih so 
tudi postelja, miza in druga 
nujna oprema. Kot je pojas-
nil komandir postaje Mitja 
Perko, v Tržiču nimajo pros-
tora za streznitev vinjenih 
oseb. Gre za prostor, kjer je 
le leseno ležišče in odeja. 
Glede na to morajo uporab-
ljati prostore za te namene v 
drugih policijskih enotah, 
največkrat v Kranju, občasno 
pa v Radovljici. Od uvedbe 
novih kazni za vinjene vozni-
ke so doslej ukrepali le en-
krat. Osebo, ki so jo zalotili 
vinjeno med vožnjo na cesti, 
so peljali na streznitev v 
Kranj. 

Na Policijski postaji Jeseni-
ce zaradi prostorslA težav 
nimajo prostora za pridrža-
nje. Kot je povedal pomočnik 
komandirja za varnost v cest-
nem prometu Simon Su-
šanj, pridržane osebe odpe-
ljejo na policijsko postajo v 
Radovljico ali na Bled. Od 
uveljavitve novega zakona o 
varnosti v cestnem prometu 
do začetka tega tedna so jese-
niški policisti pridržali dve 
osebi, eno zaradi prevelike 
količine alkohola v krvi, dru-
go pa zato, ker je odklonila 
strokovni pregled prisotnosti 
mamil. 

Odkar velja novi zakon o 
cestnem prometu, ki za vi-
njene kršitelje predvideva 
pridržanje na policijski po-

Prostor za 48-urno pridržanje v Škoiji Loki nudi več udobja. 

staji do streznitve, so tudi na 
škofjeloški policijski postaji v 
svoje prostore že sprejeli 
takšne "goste". PridržaU so 
dve osebi, ena je bila voznica 
z 0,84 miligrama alkohola v 
litru izdihanega zraka. In 
kakšne prostore za te name-
ne imajo na Policijski postaji 
Škofja Loka? "Gre za običa-
jen prostor predpisanih di-
menzij, v njih lahko pridrži-
mo dve osebi hkrati, seveda 
le v primeru, da sta istega 
spola. Zraven so tudi sanita-
rije," nam je povedal pomoč-
nik komandirja v Škofji Loki 
Branko Pavalec. V njih pridr-
žijo osebe, ki jih zalotijo na 
škofjeloškem območju, pa 
tudi na območju manjših so-
sednjih občin ali sosednjih 
policijskih postaj, tudi kranj-
ski, če bi bili denimo njihovi 
prostori zasedeni. 

Na Policijski postaji (PP) 
Kranj so v dneh od 30. aprila 

do 7. maja pridržali štiri ose-
be, ki so vozile v vinjenem 
stanju; tri moške in žensko. 
"Voznica je celo nadaljevala 
vožnjo kljub prepovedi," je 
povedal Damjan Bertoncelj, 
pomočnik komandirja na PP 
Kranj. Pridržali so jih od šest 
do dvanajst ur, odvisno od 
količine popitega alkohola. 
"En moški je napihal 0,92 
miligramov na liter izdihane-
ga zraka, kar pomeni od-
vzem vozniškega dovolje-
nja," je povedal Bertoncelj. 
Na PP Kranj so trije prostori 
za pridržanje, vinjene osebe 
kontrolirajo vsaj na pol ure, 
že zaradi nevamosti zastru-
pitve z alkoholom. Pridržani 
osebi je omogočen klic. V 
prostoru za pridržanje so 
odeja, blazina in stranišče, 
policisti pa pridržanim ose-
bam odvzamejo vse predme-
te, s katerimi bi se lahko 
sami poškodovali. 

KRATKE NOVICE 

KRANJ 

Društvo Sožitje Kranj praznuje 

Društvo Sožitje Kranj praznuje štiridesetletnico delovanja. 
Prireditve ob jubileju bodo potekale od 12. do 15. maja. V 
ponedeljek bo Dan odprtih vrat, na ogled bo predstavitev 
dela članov društva v razvojnem oddelku vrtca Mojca, na 
Osnovni šoli Helene Puhar in v Varstveno delovnem centru 
Kranj. V sredo ob 17. uri bo odprtje likovne razstave članov 
društva v domu Krajevne skupnosti (KS) Stražišče, v četrtek 
ob 16.30 pa bo nastop članov pod naslovom Zapojmo, 
zaigrajmo, zaplešimo, prav tako v domu KS Stražišče. S. K. 

ŠENČUR 

Za izboljšanje prometne varnosti 

Občina Šenčur je pred kratkim v izboljšanje in dopolnitev 
prometne signalizacije na občinskih cestah, zlasti v bližini 
šol, vložila približno 43 tisoč evrov. Pri postavitvi dodatne 
signalizacije so upoštevali ugotovitve občinske uprave, 
predloge občanov, pred tem pa so se posvetovali tudi z 
občinskim svetom za preventivo in varnost v cestnem 
prometu ter Policijsko postajo Kranj. Večinoma so postavili 
prometne znake za pešce s fluorescentno rumeno podlago, 
ki jih vozniki hitreje opazijo. S. S. 

ŠKOFJA LOKA 

Teden Evrope v Skofli Loki 

Povsod po Sloveniji ob Tednu Evrope potekajo različne 
prireditve. V Škofji Loki so se začele v sredo z okroglo mizo 
škofjeloških gospodarstvenikov o Evropski uniji kot 
priložnosti za gospodarski razvoj. V soboto, lo. maja bo v 
kapeli na Loškem gradu nastopil pevec Aleksander Mežek, v 
nedeljo, n . maja, bo v cerkvi sv. Jurija v Stari Loki Kantata 
po sveti Elizabeti domačega skladatelja Andreja Missona. 
12. maja bo osnovno šolo Cvetka Colarja v okviru dejavnos-
ti Pomladni dan v Evropi obiskala evropska poslanka Ljud-
mila Novak, 13. maja pa bo v osnovni šoli Mesto kulturni 
program v tujih jezikih Jezikamo jezike. D. Ž. 

Popravek 

Odgovor na članek z naslovom "V Bohinju popravljajo ces-
te", ki je bil objavljen 6. maja. Fotografija s podpisom ne us-
treza članku, saj sanacijo pritoka Save Bohinjke nasproti 
elektrarne v Soteski (na sliki) izvaja Vodnogospodarsko 
podjetje, d. d., Kranj, v sklopu predhodnega delnega sanacij-
skega programa po ujmi septembra 2007. 
Vodja gradbene operative VCP Jaka Grošelj, dipl. inž. grad. 

p.vkdT taminat toiiid obloge pcI<̂ )!v̂  oKiiii 

r vami že od leta 1948 

V mesecu MAJU praznujemo 60 let. 

Ugodnosti ob 60. letnici 
v času od 5 . - 3 1 . maja 2008: 

10% 
> Notranja vrata. 
> Vhodna vrata. 
> Pohištvo iz masivnega lesa. 
> Dodatki za opremo doma. 

Kakovostna notranja vrata Lip Bled ... 
Izberite KAKOVOST - IZBERITE Lip Bled. 

DODATNE UGODNOSTI OB NAKUPU 
STAVBNEGA POHISTVA: 
> Brezplačna Izmera na vašem domu. 
> Vrata po želji kupca (izdelana po vaših merah 

In zidnih odprtinah). 
> Dostava izdelkov Up Bled na dom. 
> Strokovna montaža. 
> Recikliranje embalaže. 

DODATNA PONUDBA LIP BLED: 
> Okna in tralkonska vrata. 
> Svetovno priznane kljuke proizvajalca HOPPE. 
> Ležišča In posteljni vložki. 
> Parketi, laminati in tekstilne talne obloge. 

. , ProdOjnisalon «>*ito<(.;lixJu5tivsWFVo<l«iniCen̂  • Kran/ Pfimskovo. Muka Vadnova 14. 
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Smo rastoče transportno podjetje s sedežem 
v Poslovni coni v Šenčurju. 
Med nas vabimo nove sodelavce k sklenitvi delovnega razmerja 
za sledeča delovna mesta: 

- ORGANIZATOR PREVOZOV / DISPONENT (m/« 
- v. oz. VI. stopnja izobrazbe 
- aktivno znanje vsaj enega tujega jezika 
- poznavanje dela z računalnikom (Word, E:<cel) 
- zaželene Izkušnje na podobnih delih 

-AVTOMEHANIK IN 
VZDRŽEVALEC TOVORNIH VOZIL (m/i) 

- Izobrazba: končana IV. stopnja tehnične smeri 
- izkušnje na omenjenem delovnem področju 
- prednost Imajo kandidati z opravljenim izpitom kategorije C - E 

-DVA VOZNIKA (m/i) 
- izobrazba končana IV. stopnja ali NPK 
- izkušnje v mednarodnem transportu 
-tuji jezikang. oz. nem. pasivno 
- voznišl<i izpit kategorije C - E 

Delovno razmerje bomo z Izbranim kandidatom sklenili za 
določen oz. nedoločen čas s polnim delovnim časom in poskusno 
dobo 2 mesecev. Nudimo dobre delovne pogoje in možnost 
napredovanja. 

Pisne prijave s kratkim življenjepisom sprejemamo najkasneje 
do 25 . maja 2008 na naslov: 
ŠTEMPIHAR, d. o. o., POSLOVNA CONA A 12 , 4208 ŠENČUR, 
ali po elektronski pošti: MAJAST@STEMRHAR-TRANS.SI. 

mailto:MAJAST@STEMRHAR-TRANS.SI


GORENJSKA 

KRATKE NOVICE 

K A M N I K 

Novi šoli že na papirju 

Občina Kamnik, ki rešuje problem dveh precej dotrajanih 
mestnih osnovnih šol, je v sodelovanju z Zbornico za 
arhitekturo in prostor RS razpisala javni natečaj za arhitek-
turno rešitev dveh osnovnih šol na območju UN Kg-šole. 
Odziv na natečaj je bil velik, saj se je odzvalo kar 14 nateča-
jnikov, komisija pa je po zahtevnem delu pred nekaj tedni le 
sprejela odločitev in za nadaljnje pogovore izbrala dve 
ponudbi, na podlagi katerih bodo pripravili optimalen pro-
jekt. Vsa prispela dela in maketi izbranih dveh projektov so 
v teh dneh na ogled v prostorih občine Kamnik. Kot je 
povedal župan, bodo z arhitekti ponudbi, ki zajemata tudi 
ureditev zunanjih površin, uskladili In dopolnili, nato pa 
pripravili spremembo prostorskih aktov. Kamnik bo v pri-
hodnjih letih tako dobil dve novi osnovni šoli, stari dve bodo 
fazno porušili oz. dogradili, j. P. 

Gradnja novih mestih šol v občini Kamnik bo eden največjih 
občinskih projektov doslej. 

M E D V O D E 

Danes odprtje vrtca na Senici 

Na Senici pri Medvodah bodo danes ob 16. uri odprli nove 
prostore dveh dislociranih oddelkov Vrtca Medvode, v ka-
terih bo prostora za 28 otrok prvega starostnega obdobja. V 
programu bodo sodelovali Godba Medvode, otroci Vrtca 
Medvode iz enot Preska in Smlednik, vse zbrane pa bosta 
pozdravila tudi ravnateljica vrtca Romana Epih in župan 
Medvod Stanislav Žagar. M. B. 

Glasbena šola Kranj 

OBVESTILO O SPREJEMNIH PREIZKUSIH 
ZA ŠOLSKO LETO 2008/2009 

Glasbena šola Kranj obvešča, da bodo sprejemni preizkusi 
ZA VPIS NOVIH UČENCEV za šolsko leto 2008/2009: 

v petek, 23 . maja, od 16 . do 18 . ure In v 
soboto, 24. maja, od 9. do 1 1 . ure 
v prostorih Glasbene šole Kranj, Poštna ulica 3 (bivša Evropa) 
In na Trubarjevem trgu 3. 

PREDSTAVITEV INŠTRUMENTOV BO V SOBOTO, 10. MAJA, 
OB 10. URI V AVU MESTNE OBČINE KRANJ - V A B L J E N I ! 

Vpisovali bomo v naslednje oddelke: 
PIHALA: prečna in kljunasta flavta, klarinet in saksofon 
TROBILA: trobenta, rog, pozavna, bariton in tuba 
GODALA: violina, viola, violončelo irt kontrabas 
KLAVIR, ORGLE, PETJE, TOLKALA, KLAVIRSKA IN 
DIATONIČNA HARMONIKA, KITARA in HARFA. 

ŠTEVILO UČENCEV J E OMEJENO. 

Vsi učenci naj na sprejemni preizkus prinesejo ovojnico z 
naslovom In znamko, ker jih bomo o izidu sprejemnega 
preizkusa pisno obvestili. 

V PREDŠOLSKO GLASBENO VZGOJO (PGV) BOMO VPISOVA-
LI OTROKE, ROJENE V LETU 2003, V GLASBENO PRIPRAVNI-
CO (GL PRI) PA OTROKE, ROJENE V LETU 2002, V TAJNIŠ-
TVU ŠOLE (Poštna ulica 3, III. nadstropje) V ČASU SPREJEM-
NIH PREIZKUSOV VPISNINA ZA TE UČENCE JE 1 0 EUR IN SE 
PLAČA OB VPISU. Vpisnina za ostale učence pa je 17 EUR. 

Za učence, ki so uspešno končali 6. razred nauka o glasbi, 
razpisujemo pouk glasbenega stavka (osnove harmonije, kon-
trapunkta in glasbenih oblik). 

Pokopali rešitev nogometa 
Žirovskl nogometaši že osmo leto poslušajo obljube o gradnji novega igrišča, na občini pa zagotavljajo 
odkup zemljišč že ta mesec. 

BoštjAN BOGATAJ 

Žiri - "Pomožnega igrišča 
n imamo več, saj na n j e m 
že stoji poslovni objekt, 
tako da sedaj vadimo na 
bližnji njivi. Tudi glavno 
igrišče je zanič, zato smo 
morali letos že trikrat gosti-
ti tekme v Kranju," o pro-
blemu gradnje novega no-
gometnega centra v Žireh 
pravi Drago Kramperšek, 
predsednik Nogometne-
ga kluba Alpina, in pove 
še: "Najhuje pa je, da se 
lahko 35-letna tradicija zelo 
hitro konča. Zadnja leta je 
zanimanje otrok upadlo, 
nekateri starši jih ne želijo 

več voziti na treninge, 
saj imamo okoli sedanjih 
igrišč gradbišče, vadijo na 
navadnem travniku in po-
dobno." 

Na probleme z igriščem 
so občino in župana Bojana 
Starmana začeli opozarjati 
že leta 2 0 0 1 . Predsednik 
pravi, da so s svojimi ideja-
mi vedno naleteli na pod-
poro, vendar se do sedaj ni 
uredilo nič. "Do danes ni 
bil odkupljen niti kvadratni 
meter za novo igrišče," je 
razočaran Kramperšek. Ži-
rovsld občinski svet je pred 
leti sklenil, da bodo nova 
igrišča v Mršaku, kasneje 
so sklenili, da jih zgradijo 

severno od cerkve in šole. 
"Župan bo imenoval poseb-
no komisi jo, na naslednji 
seji občinskega sveta pa 
bomo predlagali dokončno 
rešitev. Na občini bomo 
spoštovali odločitev svetni-
kov," zatrjuje Ida Filipič Pe-
čelin iz občinske uprave. 

Do takrat bodo dorekli 
tudi f inančni in terminski 
plan investicije. "Na aktual-
ni lokaciji bomo od lastnice 
odkupili približno dvajset 
tisoč kvadratnih metrov 
zemljišč in menimo, da bo 
to dovolj za umestitev celo-
tnega nogometnega kom-
pleksa," meni Pečelinova in 
dodaja, da se bo v investici-

jo moral aktivno vključiti 
tudi nogometni klub. Dra-
go Kramperšek pričakuje, 
da se bosta takoj po nakupu 
zemljišč začela tudi urejati 
vsaj eno igrišče in del slačil-
nic: "Sama zemljišča niso 
dovolj. Naš klub lahko ne-
kaj denarja za investicijo 
pridobi prek Fundacije za 
šport. Preostalo mora dati 
občina, saj smo amaterski 
športniki, denarja za inve-
sticije n imamo." Žirovski 
nogometaši si želijo, da bi 
nogometni center obsegal 
glavno in vadbeno igrišče, 
objekt s slačilnico in tribu-
ne za približno tristo gle-
dalcev. 

Zadnja priložnost za samostojno pokrajino 
Na sestanku v Kamniku so župani in poslanci sklenili, naj se o pokrajini odloča na referendumu. 

J A S N A P A L A D I N 

Kamnik - Na zadnji predlog 
vlade, da bi se osrednjeslo-
venske občine povezale v 
skupno, zelo veliko pokraji-
no, prestolnica pa bi bila sa-
mostojna pokrajina, so se v 
sredo na pobudo kamni-
škega župana Antona To-
neta Smolnikarja, odzvali 
poslanci, župani in drugi 
predstavniki občin severno 
od Ljubljane, ki so se zbrali 
v Kamniku. Na sestanku so 
se spet jasno zavzeh za 
oblikovanje samostojne po-
krajine, ki bi bila sestav-
ljena iz občin t. i. Podjetne 

regije in nekaterih sosed-
njih občin oziroma iz: 
Domžal, Kamnika, Komen-
de, Mengša, Lukovice, Mo-
ravč, Trzina, Litije, Šmart-
nega pri Litiji in Dola pri 
Ljubljani, pa tudi iz Zagor-
ja ob Savi, Medvod in Vo-
dic, če bi se j im te občine 
želele priključiti. Sprejeli 
so sklep, da bodo do pri-
hodnje srede zbraU podpise 
županov in poslancev vseh 
omenjenih občin, nato pa 
na D Z naslovili pobudo, da 
bi občanom na referendu-
m u 22. junija omogočili, da 
se samo izjasnijo, ali žeUjo 
takšno pokrajino ali ne. 

Od leve: poslanec Rudi Veršnik in župana občin Komenda In 
Mengeš Tomaž Drolec in Franc Jerič 

vvww.toyota.si 

Razkošna serijska oprema. 
Brez doplačila. 

»ej. A 
_ ' J . . A 

Vtlt 
Toyota Corolla Verso Family- Kdo pravi, da ne morete imeti vsega? 
Spoznajte idealno dnižinsko sopotnico« ki vam 
tokrat poleg izrednega dizelskega motorja 
2.2 D-4D, 100 kW ( 1 3 6 KM) in edinstvene 
notranjosti s sedežnim sistemom Edsy Rat nudi 
tudi nukoino serifsko oprzmo fnmttf. Vaie poti 
bodo prijetnejše in vamejSe z devetimi zraatimi 

blazi otsko kJfmatsko naprava, s 
sistemi ABS, iBD In VSC, x elektHčnlm puketom, 
s parkirnimi senzorji, i aluminijastimi platlid. 
radijem CD/MP3 in zatemnjenimi zadnjimi 
stekli. Rajveselite družino in se oglasite v 
najbli^em salonu To/ota. T O D A V T O M O R R O V V TOVOTA 

larika c«a 11.12J0 Domiale, Tel.: 01̂ 29.9000 C«u suneta Žagarja 6Sb, 4000 Kranj, T«i.: 04/280-9000 
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Poškodovani Špik ostal doma 
Danes se v Munchnu začenja nova sezona svetovnega pokala za veslače, zaradi poškodbe Luke 
Špika pa bo tokrat Iztok Čop nastopil med skifisti. 

VILMA STANOVNIK 

Bled - Naša zlata veslača iz 
lanskega svetovnega prven-
stva dobrih osem mesecev 
po zmagoslavju na progi v 
Munchnu ne bosta skupaj 
obujala spominov. Na prvi 
letošnji tekmi svetovnega 
pokala bo namreč Iztok Čop 
v čolnu sedel sam, saj je 
Luka Špik prejšnji teden 
staknil zoprno poškodbo v 
križu. Tako je Luka zadnje 
dni vsak dan na terapijah. 
Iztok pa se je bil prisUjen v 
čoln znova usesti sam. 
"Glavne treninge pred sezo-
no smo opravili v dvojcu, 
zadnji konec tedna pa sem 
začel trenirati v skifu. Iz 
dneva v dan mi gre bolje in 
upam, da bom skozi tekme 
v Munchnu stopnjeval ta 
nivo in se uvrstil v finale ter 
se čim bolj enakovredno ko-
sal z ostalimi." je pred od-
hodom v Nemčijo povedal 
Iztok Čop, ki o črnem sce-
nariju, da bi se Lukova po-
škodba vlekla dlje časa, še 
ne razmišlja. 

Zato pa se te dni nasto-
pom reprezentantov še kako 
posveča selektor Miloš Jan-
ša, ki je prepričan, da so 
naši veslači v novi'oUmpij-
ski sezoni še bolje priprav-
ljeni in še bolj motivirani 
kot v minuli. Tako bo eden 
od adutov selektorja Janše 
tudi četverec brez lomarja, 

Iztok Čop in Luka Špik sta se letos že veselila zmag na tekmah v Zagrebu in doma na 
Bledu (na sliki), na prvi tekmi svetovnega pokala v MUnchnu pa se bo Iztok prisiljen 
boriti sam. / F««; ANU BUIOVK 

v katerem veslajo brata 
Miha in Tomaž Pirih, Rok 
Rozman ter Rok Kolander. 
Tudi oni že imajo normo za 
nastop na letošnjih olimpij-
skih igrah, zato je njihova 

želja, da bi v Miinchnu in 
tudi na drugih telcmah sve-
tovnega pokala (konec maja 
v Lucemu in konec jimija v 
Poznanu) ter na koncu na 
olimpijskih igrah nastopaU 

Kot je povedal predsednik VZS Tomo Levovnik, bo 
blejska Zaka kmalu uradno dobila status Olimpijske-
ga veslaškega centra, končan je tudi razpis za idejni 
projekt, rešitve pa naj bi predstavili še ta mesec. 

še bolje kot lani. Za dosego 
norme za nastop na olim-
pijskih igrah pa se bodo še 
borili Andraž Krek in Gre-
gor Novak v skifii, Boštjan 
Božič in Matej Rodela v 
dvojnem dvojcu, pa tudi 
Gašper Fistravec, Janez Zu-
pane ter Janez in Jernej Jur-
še v dvojnem četvercu ter 
Jure Cvet in Bine Pišlar v 
lahkem dvojnem dvojcu. V 
igri za nastop na olimpij-
skih igrah pa ni več poško-
dovane Majde Jerman. 

KOŠARKA 

ŠKOF)A LOKA, KRANJSKA GORA 

Ločani za slovo z Union Olimpljo 

v ligi UPC Telemach je ekipa Heliosa v sredo gostovala pri 
Krki in izgubila z 92 : 80, ekipa TCG Mercatorja pa je v do-
mači dvorani na Podnu morala priznati premoč ekipe Zlato-
roga Laško po rezultatu 69 :85. Že včeraj so Ločani gostova-
li v Tivoliju na zaostali tekmi z Union Olimpijo, jutri, v sobo-
to, z začetkom tekme ob 20. uri pa ekipa Union Oiimpije pri-
haja še na Poden. Prav s to tekmo se bodo Ločani, ki v zad-
njem krogu v torek gostujejo pri Elektri Esotech, poslovili od 
domačih navijačev. Še prej pa vodstvo loških prvoligašev pri-
pravlja košarkarsko druženje za osnovnošolce in srečanje 
vseh generacij (od 16. ure dalje) na zunanjem igrišču dvora-
ne Poden, temu pa bo sledil brezplačen ogled atraktivne tek-
me z Union Olimpijo, katere direirtor je od tega tedna nekda-
nji loški košarkarski delavec Igor Dolenc Ekipa Heliosa jutri 
ob 20. uri v Domžalah gosti Ceoplin Slovan. Prav tako pa se 
jutri ob 19. uri obeta atraktivna tekma v Kranjski Gori, kjer se 
bodo domače košarkarice HIT-a v odločilni tekmi pomerile 2 
ekipo AJM za nastop v finalu državnega prvenstva. Na drugi 
polfinalni tekmi v sredo so Kranjskogorčanke namreč izgubi-
le s 76 : 68, tako da je izid v zmagah sedaj 1 : 1 . V. S. 

ATLETIKA 

KRANJ 

Muhar postavil nov rekord 

Na atletskem mitingu Domžale open 2008 je jaka Muhar, 
mladi atlet AK Satler Kranj, postavil nov pionirski državni 
rekord v metu kopja. Z rezultatom 59,85 m Je stari rekord 
izboljšal kar za 4,32 m. M. B. 

HOKEJ 

KRANJ 

Naši za obstanek s Slovaki 

Naši hokejisti, ki so na svetovnem prvenstvu v Kanadi naj-
prej pričakovano izgubili z domačini in reprezentanco ZDA, 
so v torkovi tretji tekmi prvenstva morali premoč priznati še 
ekipi Latvije. Ta jih je ugnala kar s 3 : o, naši pa se tokrat 2 
izjemo nekaterih niso izkazali. Po zadnjih tekmah prvega 
dela prvenstva v sredo ponoči pa so risi dobili nasprotnike 
v boju za obstanek v elitni skupini svetovnega Hokeja. To je 
presenetljivo ekipa Slovaške, ki je v dvoboju zagotovo fa-
vorit. Prva tekma bo danes zvečer, reprezentanci pa igrata 
na dve zmagi. V. S. 

KOLESARSTVO 

KRANJ 

Šilar prvi oblekel belo majico 

Uroš Šilar (Sava) je zmagal uvodno 153,8 km dolgo etapo na 
46. dirki Giro del Friuli Venezia Giulia, ki se je začela v sre-
do in se bo končala v nedeljo. Na dirki v dresu Save 
nastopata tudi Aldo Ino Ilešič in Vladimir Kerkez, ki pa ima-
ta po besedah športnega direktorja Mirana Kavaša malce 
težav s premagovanjem časovne razlike po prihodu iz 
Amerike, kjer sta uspešno dirkala na kriterijih. Kavašev prvi 
adut v skupnem seštevku bo tako prav Šilar. Odločila naj bi 
zahtevna 4. etapa v soboto. V soboto pa se začenja 91. kole-
sarska dirka po Italiji, ki bo kolesarje vodila od Palerma do 
Milana. V 21. etapah bodo prekolesarili 3423 kilometrov, na 
startu pa bodo tudi trije Slovenci; Besničan Tadej Valjavec 
(Agzr-La Mondiale), Jure Goičer (LPR Brakes) in Simon Spi-
lak (Lampre). M. B. 

VABILA, PRIREDITVE 

Nogometni spored - V Prvi Ligi Telekom je ekipa Domžal v 
sredo z o : 1 v gosteh premagala Domžale in na lestvici vodi 
z osmimi točkamL Jutri ob i8. uri Domžalčani gostijo Pri-
morje. V 2. S N L bo v nedeljo ob 17. uri v Športnem centru 
Kranj ekipa Triglava Gorenjske gostila Aluminij. V 3. SNL -
zahod bo jutri, v soboto, ob 17. uri v Športnem parku Zarica 
tekma med Kranjem in Tinexom Šenčurjem, Kalcer Vodo-
term jutri gostuje pri Tolminu, Roltek Dob pa se bo v nede-
ljo ob 17. uri pomeril z Izolo Argeto. Pari v i . gorenjski ligi: 
Šobec Lesce - Saca, Polet - Velesovo, Britof - Bohinj, Ločan 
- Bled HIrter, Kranjska Gora - Niko Železniki, Naklo - Alpina 
Žiri. Pari v 2. gorenjski ligi: Bitnje - Kondor, Visoko - Pod-
brezje, Trboje - Preddvor. Tekme bodo jutri, v soboto, z za-
četkom ob 17.30. Izžrebali so tudi para gorenjskega pokala. 
V torek, 13. maja, ob 17. uri bo tekma med ekipama Jesenic 
in Tinexa Šenčurja, v sredo, 14. maja, ob 17. uri pa med Ve-
lesovim in Savo. V. S. 

Rokometni spored - V končnici 1. lige za moške za uvrstitev 
od 7. do 12. mesta bo ekipa Knauf Insulation že danes, v pe-
tek, z začetkom tekme ob 20. uri v domači dvorani na Pod-
nu gostila moštvo Slovana. V i . A ligi za ženske bo ekipa 
Škofje Loke KSI v nedeljo ob 18. uri gostila Celeio Žalec. V 
končnici 2. rokometne lige za moške bo ekipa Alplesa Želez-
nikov jutri gostovala pri Šmartnu, ekipa Dupelj Tržiča bo go-
stovala pri Sevnici, ekipa Kranja pa jutri ob 18. uri gosti Ve-
liko Nedeljo. V končnici za uvrstitev od 9. do 17. mesta bo 
ekipa Radovljice danes ob 20. uri gostila Celje Pivovarno La-
ško. V. s. 

Balinarski spored - jutri ob 16. uri bodo na sporedu tekme 4. 
kroga v 1. in 2. državni ligi. V 1. ligi Radovljica Alpetour na 
domačem balinišču gosti Brdo, Bistrica pa Planino Petrič, 
medtem ko Primskovo gostuje pri Kolektorju Idriji. V 2. dr-
žavni ligi - vzhod Čirče Van-Den gosti Tržič, Center Kranj pa 
igra v gosteh pri Teznu Cimosu. S. Š. 

Mednarodno kegljaško prvenstvo veteranov - Na kranjskem 
kegljišču se je včeraj začelo 1. mednarodno prvenstvo vete-
ranov. Slavnostno odprtje bo danes ob 14.30, tekmovanje 
pa bo potekalo še danes in jutri. V. S. 

Turnir elitne lige v in line hokeju v Kranju - V novi hokejski 
dvorani Arena Zlato polje bo jutri, v soboto, potekal turnir 
državnega prvenstva v hokeju na rolerjih, tako imenovanem 
in line hokeju, v elitni slovenski ligi. Začel se bo ob 10. uri s 
tekmo med domačo ekipo ShotTeam in Horjulom Dinami-
ti, zaključil pa predvidoma ob 19. uri. Na osmih tekmah se 
bodo predstavile najboljše slovenske ekipe. V. S. 

Teniški turnir v Križah - Bono šport in Teniški klub Tržič bo-
sta jutri, v soboto, pripravila teniški turnir posameznikov. 
Na igriščih v Križah pri Tržiču se bo začel ob 9. uri, prijaviti 
pa se je mogoče še danes, v petek, do 18. ure na naslov 
info@bono-sport.si ali po telefonu 040/57 22 99. V. S. 

Kranjski Lisjaki v Ško^i Loki z Ježico - V 4. krogu državnega 
prvenstva v baseballu bo ekipa Kranjskih Lisjakov to nede-
ljo, 11. maja, na igrišču v Škofji Loki gostila moštvo Ježice. 
Tekma se bo začela ob 15.30. V. S. 

Skupščina žirovskih skakalcev - Jutri, 10. maja, predsednik 
upravnega odbora Andraž Kopač vabi na redno letno skup-
ščino Smučarsko skakalnega kluba Alpina. V Gasilskem 
domu v Račevi pri Žireh se bo začela ob 19. uri. V. S. 

Državno prvenstvo v vaterpolu 

4. krog - nedelja, 11. maja 2008, ob 19.30 uri, Kranj POB 

Triglav: Branik 

89.8 91.1 96.3 
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N E S R E Č E 

PODL)UBELJ 

Terensko vozilo omagalo v klancu 

v ponedeljek popoldne je v bližini spomenika pobitim v 
koncentracijskem taborišču Podljubelj zaradi pregretja mo-
torja zagorelo terensko vozilo Jeep Cherokee, s katerim se je 
hrvaški državljan peljal iz Tržiča proti Ljubelju. Požar je 
voznik najprej poskušal pogasiti sam, dokončno pa so ga 
pogasili poklicni gasilci iz Kranja in prostovoljni gasilci iz 
Bistrice pri Tržiču. S. Š. 

KRANJ 

Pristal v drevesu 

V torek popoldne s e j e pri podjetju Iskraemeco v Kranju huje 
ponesrečil devetnajstietni Kranjčan. Ob 14.45 se je z oseb-
nim vozilom peljal po Savski Loki proti Drulovki. Ko je pri-
peljal v bližino izhoda iz parkirišča pred tovarno Iskraeme-
co, se je z njega na prednostno cesto želel vključiti 39-letni 
voznik osebnega avtomobila. Slednji je pri tenn izsilil mlade-
ga voznika, ki je v izogib nesreči zapeljal na levi pas. Zaradi 
prehitre vožnje je devetnajstletnika tedaj pričelo zanašati po 
vozišču, zato je naglo zavrl, pri tem pa je zapeljal desno z 
vozišča in trčil v drevo. Huje ranjenega voznika so reševalci 
odpeljali v Klinični center v Ljubljano. 

K R i r i l N A L 

ŠKOFJA LOKA 

Kraja umetniških slik 

Neznani ljubitelji umetnosti so v noči na torek vlomili v 
umetniški atelje Clobb v mestnem jedru Škofje Loke. Odnes-
li so osem slik olja na platnu z motivom figur v nadrealistič-
ni obliki, dela mladega slikarja Petra Kačarja iz Železnikov. 
Atelje Clobb deluje kot mladinski umetniški center, ki daje 
prostore različnim fotografom in slikarjem, med drugim ima 
tam svoj atelje tudi Kačar. Kot so nam povedali v Clobbu, je 
vrednost ukradenih slik težko oceniti, avtor pa jih je za potre-
be kriminalistične preiskave ovrednotil na skupaj dva tisoč 
evrov. Neznani tatovi so v center vstopili skozi zadnja želez-
na vrata, iz ateljeja pa so odnesli samo oljne slike in nič dru-
gega, kar nakazuje, da so se vloma lotili premišljeno. S. Š. 

STEELTRANS, d. o. o., 
C. železarjev 8, 
4 2 7 0 J e s e n i c e 

razpisuje prosti delovni mesti: 
1 . VOZNIK V NOTRANJEM 

iN MEDNARODNEM 
PROMETU (m/ž) 

2. VZDRŽEVALEC VOZIL IN 
VOZNIH SREDSTEV (m/ž) 

Pogoji; 
pod 1 . vozniški izpit 
kategorij B, C, E 
pod 2 . avtomehanik, 
1 leto delovnih izkušenj 

Delovno razmerje bomo skle-
nili za določen čas 3 mesece, 
z možnostjo podaljšanja za 
nedoločen čas. Poskusno 
delo 1 mesec. 
Prijave s priloženimi dokazili o 
izpolnjevanju pogojev pošljite 
v 8 dneh po objavi na gomji 
naslov. 

M U R J L N O 
O L J E 

i ^ P A T R I S 
G R E J E M O G N E J E 

l l i lao .C»ai«oc ; 1 l .«WI 

Angažirali še četrtega psihiatra 
v ponovljenem sojenju Jeseničanu Romanu Velikonji zaradi umora, poskusa umora in povzročitve 
dveh lahkih telesnih poškodb je senat sklenil, da pridobi novo, že četrto psihiatrično mnenje. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - V sredo so na kranj-
skem okrožnem sodiSču za-
čeli znova soditi 50-ietnemu 
Romanu Velikonji. Obtožni-
ca ga bremeni, da je 10. no-
vembra 2 0 0 6 v lokalu CafFe 
Inn na Jesenicah, ki ga je 
imel v najemu šele štiri dni, 
z revolverjem v prsni koš 
ustrelil 28-letnega Jeseniča-
na Ehina Hadžiča, ki je kas-
neje v jeseniški bolnišnici 
umrl, prav tako v prsni koš 
naj bi huje ranil 22-letnega 
Džeralda Hadžiča, medtem 
ko naj bi 22-letnega Samirja 
Terriča in 27-letnega Mirana 
Kovačeviča pa lažje ranil v 
stegni. Do strelskega obraču-
na naj bi po navedbah polici-
je in tožilstva prišlo zaradi 
neplačanega zapitka, glas 
ulice pa še vedno govori o iz-
siljevanju jeseniških mlade-
ničev. Za očitana dejanja je 
bil Velikonja na prvem soje-
nju obsojen na enotno ka-
zen trinajst let zapora, na 
podlagi pritožbe zagovorni-
ka Dušana Csipoeja pa je 
kasneje višje sodišče v Ljub-
ljani sodbo razveljavilo zara-
di kršenja materialnega in 
procesnega prava ter posto-
pek vrnilo v obravnavo prvo-
stopenjskemu sodišču. 

V prvem kazenskem po-
stopku je kranjsko, sodišče 
pridobilo tri izvedeniška 
mnenja psihiatrov. Dr. Bran-
ko Brinšek je ugotovil, da je 
bil Velikonja v stanju bistve-

Obdolženega Romana Velikonjo so na kranjsko sodišče kot ponavadi pripeljali pod strogimi 
varnostnimi ukrepi in v prisilnem jopiču. / foto Tm.Dou 

no zmanjšane prištevnosti 
samo v času, ko je v nogi ra-
nil Tetziča in Kovačeviča, ne 
pa tudi, ko je stekel izven lo-
kala in streljal za bratoma 
Hadžič. Izvedeniško mnenje 
dr. Martine Tomorijeve je 
bilo drugačno: napadeni Ve-
likonja je bil ves čas streljanja 
bistveno zmanjšano prište-
ven. Zaradi različnih izvede-
niških mnenj je sodni senat 
pridobil še irmenje skupine 
treh psihiatrov, ki je v glav-
nem pritrdilo Brinškovem 
mnenju, slednje mnenje pa 
je potem sodišče tudi upošte-
valo pri o(iločanju. Višje so-
dišče je naknadno ugotovilo, 
da se je tretje mnenje opiralo 

tudi na izjave Velikonjeve 
žene, ki pa se je kot privilegi-
rana priča kasneje odpoveda-
la pričanju in je bila njena iz-
java pred sodiščem že med 
prvim sojenjem izločena iz 
sodnega spisa. Novi sodni se-
nat, ki mu predseduje sodni-
ca Andrijana Ahačič, je zato 
nameraval znova zaslišati dr. 
Brinška in dr. Tomorijevo, 
kakršen je bil tudi napotek 
višjega sodišča. Po mnenju 
okrožnega državnega tožilca 
Janeza Palovšnika pa sta z iz-
ločenim dokazom okužena 
tudi onadva, zato je predlagal 
postavitev novega sodnega 
izvedenca, čemur je senat po 
krajšem premisleku pritrdil. 

Obramba sicer v drugo 
pričakuje oprostilno sodbo. 
"Na ponovnem sojenju 
bomo znova spregovorili o 
duševnem stanju in pri-
števnosti obdolženega v 
času dejanja. Na koncu pri-
čakujem oprostitev," je tako 
pred vstopom v sodno dvo-
rano dejal odvetnik Csipoe. 
Tožilec je bil drugačnega 
mnenja: "Napake, ugotov-
ljene s strani višjega sodiš-
ča, so bile zgolj formalne 
narave in ne vsebinske, 
zato niso v ničemer vplivale 
na sodbo." Obdolženi Veli-
konja še vedno zatrjuje, da 
je usodnega dne le branil 
svoje življenje. 

ŽABNICA 

Iskali denar 

Neznani storilci so v noči na sredo vlomili v poslovni pros-
tor v Žabnici, v katerem so našli prenosni blagajni, ki so ju 
na silo odprli in si prilastili shranjeno gotovino. Z uporabo 
fizične sile so odprli tudi večjo blagajno, iz katere so vzeli 
večjo vsoto denarja. Vlomilci so podjetje oškodovali za okoli 
deset tisoč evrov. 

KRANJ 

Odnesli tehnične predmete 

V noči na sredo so vlomili v skladišče trgovine s tehničnim 
blagom na Savski cesti v Kranju. Tatovi so odnesli več kosov 
tehničnega blaga: DVD predvajalnike, zvočnike in mini kom-
ponente. Podjetju so povzročili za približno tri tisoč evrov 
gmotne škode. S. Š. 

TLAKOVCI PODLESNIK 
W W W . T L A K O V E C . S I T e l . : 0 2 / 4 5 0 3 8 6 0 - p - « . / -

v/ww.gorenjsklglas.si 

Ovadba zaradi prodaje 
Gorenjskega tiska 
Kranjski kriminalisti naj bi ovadili Edvarda Jurjevca, 
bivšega direktorja družbe Primož Trubar. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Sektor kriminalistične 
polidje v Kranju je zaradi zlo-
rabe uradnega položaja in 
pravic kazensko ovadil odgo-
vorno osebo kranjskega pod-
jetja, ki jo utemeljeno sumijo 
oškodovanja družbe, je včeraj 
sporočila Policijska uprava 
Kranj. Neuradni viri potrjuje-
jo, da gre za nekdanjega di-
rektorja družbe Primož Tru-
bar Edvarda Jurjevca, ki je v 
začetku letošnjega leta v za-
meno za delnice v drugih 
podjetjih prodal 77-odstotni 
delež Gorenjskega tiska, Gro-
zi mu do sedem let zapora. 

"Ker je namerno drugi 
družbi pridobil premoženj-
sko korist, je prestopil meje 
svojih pravic in sklenil več 
pogodb o prodaji podjetja. 
Za tak posel delniške družbe 

je potreben sklep skupšči-
ne," so sporočih s kranjske 
policijske uprave. 

Jurjevec naj bi sklenil po-
godbe o prodaji delnic Go-
renjskega tiska s petimi pod-
jetji, ki so v zameno ponudi-
la nekvalitetne poslovne de-
leže, na kar je opozoril novi 
direktor Trubarja Davor Vla-
hek. Kakšno škodo naj bi 
Jurjevec povzročil Trubarju, 
ni znano, Vlahek pa govori o 
veliki gospodarski škodi, saj 
je Trubar v zamenjavo za 
večinski delež v Gorenjskem 
tisku dobil deleže Algasa, 
Skoka, Palome Prevalje in 
Lepenke, ki poslujejo z izgu-
bo, ter Papirja servisa. Jurje-
vec, ki ga bodo konec maja 
zaradi poteka mandata raz-
rešili tudi kot člana nadzor-
nega sveta Gorenjskega ti-
ska, obtožbe zavrača. 

mailto:simon.suhic@g-glas.si
http://WWW.TLAKOVEC.SI
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Danes je deveti maj. V boljših koledarjih je zapisano, da je to tudi nnednarodni dan zmage nad fašizmom in dan 
Evrope. Ima to dvoje kaj skupnega? Na prvi pogled ne, premislek pa pokaže, da je bila prav zmaga nad fašizmom 
tista, ki je omogočila novo zbliževanje evropskih narodov... 

Dan zmage 
kulture evropejstva 
M I H A N A G U Č 

Likovna govorica 
slovenskih 

impresionistov, 
ki so bili 

sodobniki 
modeme 

v literaturi Je 
sama po sebi 

razumljiva 
vsakomur, ne 

glede na njegov 
jezik. Bi ne bil 

že čas, da 
z našo državno 

podporo in 
z evropsko 
subvencijo 

pošljemo 
to razstavo 
na turnejo 

po Evropi? 

P o 9. maju 1945 se 
je sicer Evropa naj-
prej na novo razde-
lila, med njen 
vzhodni in zahodni 

del se je spustila "železna za-
vesa", razpeta med Baltikom 
in Jadranom. Vzhodni del je 
postal vojni plen Sovjetske 
zveze in njene družbene 
ureditve, "ljudske" (beri; 
enopartijske) demokracije in 
državnega kapitalizma, v za-
hodnem se je začel nov raz-
vojni ciklus tržnega kapita-
lizma in parlamentarne de-
mokracije. Devetega maja 
1950 je gospod Robert Schu-
man (1886-1963), tedanji 
francoski zunanji minister, 
objavil deklaracijo, v kateri je 
predstavil svoje zamisli o 
organizaciji nadnadonalne-
ga gospodarskega sodelova-
nja v Evropi. Te so bile leto 
pozneje udejanjene v Evrop-
ski skupnosti za premog in 
jeklo, iz te pa sta pozneje iz-
šli Evropska gospodarska 
skupnost (EGS) in Evropska 
unija (EU). Železa zavesa je 
po letu 1989 padla in danes 
so skoraj vse države (razen 
večjega dela zahodnega Bal-
kana), ki so po dnevu zmage 
pripadle SZ, že v EU; v njej 
so tudi tri baltske države, ki 
so bile do razpada S Z njen 
del. Schumanova zamisel 
evropskega sodelovanja, ka-
tere glavni namen je bil, da v 
Evropi ne bi bilo več vojn - da 
bi te onemogočili z gospo-
darskim in političnim pove-
zovanjem - se je uveljavila 
bolj, kot je upal njen pobud-
nik. Gospodarsko in politič-
no je torej pretežni del Evro-
pe (razen Rusije) že pove-
zan. Kaj pa kulturno? 

Najprej se vprašajmo, ali 
je kulturno poenotenje v Ev-
ropi sploh potrebno in zaže-
leno? Po mojem ni. Sloven-

ce vrh tega spomni na 
"skupna programska jedra" 
(v kulturi in šolstvu) ali ka-
kor se je že reklo poskusu, s 
katerim so hoteli unitaristi iz 
Beograda tudi kulturno po-
enotiti Jugoslavijo. Gospo-
darske in politične povezave 
in pravila igre, po katerih se 
dogajajo, so dovolj, da EU 
funkcionira v svoji temeljni 
funkdji: da zagotavlja mimo 
in tvorno sožitje evropskih 
nadj in tako hkrati onemo-
goča, da bi znova zapadle v 
konflikte, kakšni so bili pred 
9. majem 1945 oziroma zla-
sti v letih 1914-18 in 1939-45. 
Na področju kulture in 
umetnosti pa naj se še na-
prej uveljavlja samobitna 
raznolikost, "naj cveti sto 
cvetov". 

Tisto, kar na področju kul-
ture zares potrebujemo, ni 
poenotenje, to je medkultur-
ni dialog. Svet Evrope, ki je 
leto 2 0 0 8 razglasil celo za 
leto medkulturnega dialoga, 
ga ima za "odprto, spoštljivo 
in enakopravno izmenjavo 
pogledov in mnenj med po-
samezniki oziroma skupina-
mi različnih kulturnih oza-
dij, ki posledično prispeva h 
globljemu razumevanju raz-
ličnih svetovnih nazorov, 
vrednot in razmišljanj". Cilj 
tega početja pa je "omogoči-
ti, da lahko različne kulture v 
našem multikultumem sve-
tu m i m o in konstruktivno 
soobstajajo, razvijajo obču-
tek skupnosti in pripadnosti 
ter gojijo vzajemno spošto-
vanje in razumevanje drug 
drugega". 

Sicer pa ima Evropa, če 
malo globlje pomislimo, 
kljub vsej raznolikosti jezi-
kov in kultur vsaj dve staro-
davni in nadvse žlahtni 
"skupni programski jedri": 
antiko in krščanstvo. Anti-
čna kultura stare Grčije in 
rimskega imperija je bila v 
svojem času vsa evropska 

kultura. "Barbarska" ljudstva 
s severa in vzhoda so jo uni-
čila, prevzela pa bolj trdoživo 
krščanstvo in se z njim povz-
pela v gotske višave srednje-
ga veka. Renesansa je antiko 
znova odkrila in odtlej anti-
čno izročilo ves čas sobiva in 
tekmuje s krščanskim, naj-
močneje pa se je njegov raz-
iskujoči duh uveljavil na po-
lju znanosti in novih tehno-
logij. Te so nas dvignile na 
Stopnjo, na kateri smo da-
nes. Vendar same po sebi ne 
omogočajo varnosti (prej vo-
dijo v nove konfliktne situa-
dje) in ne dajejo odgovorov 
na t. i. poslednja vprašanja. 
Kakršnega ima, denimo, za 
večino Evropejcev, še vedno 
Jezusovo izročilo. 

Gojimo torej poleg gospo-
darskega sodelovanja in poli-
tičnih povezav tudi medkul-
turni dialog. Slovend v njem 
razmeroma učinkovito spre-
jemamo kulturne in umetni-
ške dosežke drugih evrop-
skih narodov. Zadnji primer 
za zgled: 27 romanov iz 27 
držav EU, ki jih je na sveto-
vni dan knjige (23. aprila) v 
zbirki Euroman v enem pa-
ketu izdala založba Modri-
jan. (V Ljubljani jo vodi Bra-
nimir Nešovič, gorenjski ro-
jak iz Poljan nad Škofjo 
Loko.) Premalo pa smo 
uspešni v poskusih, da bi 
drugim Evropejcem posre-
dovali tudi naše dosežke. 
Prav zdaj je v Narodni galeri-
ji na ogled velika razstava 
Slovenski impresionisti in 
njihov čas 1890-1920. Naše 
impresioniste, katerih dela 
so bila v njihovem času in v 
očeh večine rodoljubov iz 
doline šentflorjanske ne-
sprejeta kot dekadentna in 
pohujšljiva, smo sto let po-
zneje torej dokončno pona-
šili. Vprašanje, ki me vzne-
mirja, pa je, kako bi ta dela 
sprejeli v drugih prestolni-
cah EU? Avtorje slovenske 

Rihard Jakopič, Kamnitnik v dežju, 1903, Narodna galerija 

modeme v literaturi loči od 
evropskega bralstva njihov 
jezik. Likovna govorica naših 
impresionistov, ki so bili so-
dobniki besedne modeme, 
pa je sama po sebi razumlji-

va vsakomur, ne glede na 
njegov jezik. Bi ne bil že čas, 
da z našo državno podporo 
in z evropsko subvendjo poš-
ljemo to razstavo na turnejo 
po Evropi? 

Ivan Grohar, Crabljice, 1902, Mestni muzej Ljubljana 



KULTURNI MENEDŽER Snovanja 

Abonmaji in številni dogodki v Domu kulture Kamnik, Vrtomirov prstan ob srednjeveških dnevih, Kamfest, oživitev 
Šutne s hišami umetnosti in po novem tudi Medana pred Medano je le nekaj kamniških kulturnih projektov, za ka-
terimi stojijo mladi člani Kulturnega društva Priden možic. Njihov predsednik je 33-letni Kamničan Goran Završnik. 

Moj moto je destabilizacija 
G O R A N Z A V R Š N I K , K U L T U R N I M E N E D Ž E R 

JASNA PALADIN 

Kulturaje 
njegov način 

življenja, počne 
zelo različne 

stvari. 
Dolgoročno se 
vidi povezan 

z uličnim 
gledališčem, 

energijo pa črpa 
v uspehih, kijih 

zaradi 
poznavanja 
podroga pri 

njegovem delu 
ne manjka. 

Kamnik se že nekaj 
let lahko pohvali z 
zelo pestrim kultur-
nim dogajanjem in 
ko se povpre6iemu 

obiskovalcu tovrstnih priredi-
tev zazdi, da je vse skupaj tes-
no povezano s Kulturnim 
društvom Priden možic, nji-
hov vodja - ki ga povečini vidi-
mo v zaodrju z izvijačem in 
podaljškom v roki - skromno, 
a odločno pripomni, da vseh 
zaslug le ne moremo pripisa-
ti le njim. 

"Marsikdo dobi tak obču-
tek in tega se kar nekoliko bo-
jim, ker to preprosto ni pov-
sem res. Že v 90. letih je veli-
ko ljudi v Kamniku delalo na 
kulturi, a so bili pogoji dru-
gačni. Dom kulture je bil za-
nemarjen, podobno je bilo 
tudi s festiv^, ki taloat eno-
stavno še niso bili tako popu-
larni, kot kasneje, ko smo s 
tem začeli mi. Sam zato naj-
večkrat rečem, da smo bili 
preprosto ob pravem času na 
pravem mestu. Konec 90. let 
smo imeli za sabo že nekaj 
dobrih projektov, ljudje so 
nas spoznali, občina nam je 
zato zaupala in leta 2002 
smo dobili v upravljanje 
Dom kulture Kamnik," začet-
ke uspešnega dela v Kamni-
ku opiše Goran Završnik, 
predsednik omenjenega druš-

tva, ki združuje samo mladi-
no, natančneje šest operativ-
nih Članov, ki zagnano - z obi-
lo volje, pa tudi znanja, obli-
kujejo velik del kulturnega 
dogajanja v Kamniku. 

"Naša prednost je bila in je 
še vedno celostna ekipa, saj 
znamo delati tudi s tehniko, 
med vsemi člani pa sem Kam-
ničan le jaz. V Kamniku smo 
preprosto začutili veliko pri-
ložnost, mesto ima ogromno 
potencialov, imeli smo mir za 
delovanje in vodenje Doma 
kulture smo izkoristili za to, 
da smo začeli delati še druge 
projekte in to je pri vsem sku-
paj tudi najboljše," pravi Go-
ran, ki je prva znanja in največ 
izkušenj pridobil v gledališki 
in lutkovni šoli GILŠ KO-
DUM, ki sicer ne deluje več, je 
pa na kulturni trg poslala kar 
nekaj danes prepoznavnih ob-
razov - Matjaža Javšnika, Mar-
ka Mandiča, Ludjo Čirovič in 
druge. V tej neakademski gle-
dališki šoli se je spoznal z raz-
ličnimi področji, dobil je širok 
spekter znanj, predvsem pa 
vristo poznanstev, ki jih pri 
svojem delu uspešno koristi 
še danes. 

Skladno z evropsko misel-
nostjo in kulturno politiko, ki 
v ospredje postavlja medkul-
turni dialog in sodelovanje na 
različnih področjih, tudi Go-
ran - ki je jeseni diplomiral 
na mednarodni šoli Europe-

an Diploma of Cultural Ma-
nagement v Bruslju, kot naj-
večjo prednost njihovega de-
lovanja vidi v tem, da pre-
prosto znajo povezati različ-
ne dejavnike, združiti akterje 
in vzpodbuditi različna giba-
nja. Največji tovrstni projekt, 
ki se bo letošnjega avgusta 
odvil že petič, in zagotavlja, da 
za mladostniško zagnanostjo 
organizatorjev stoji tudi obili 
ca znanja in izkušenj s po 
dročja kulturnega manage 
menta, je gotovo Kamfest 
"Vsako leto skušamo ta festi 
val narediti še širii, Še bolj za 
nimiv, z novimi vsebinami 
Večina ljudi tega niti ne opa-
zi, a nič hudega, ker jih tisti, 
ki jih opazijo, opazijo toliko 
bolj in to nam še več pomeni, 
v sodelovanju s kamniško 
knjižnico letos pripravljamo 
novost, saj bomo znan med-
narodni pesniški festival iz 
Medane za nekaj dni preseli-
li v Kamnik - Medana pred 
Medano bo potekala prav v 
sklopu Kamfesta." Pogodbe z 
glasbeniki še niso podpisane, 
pogovori še potekajo, a Go-
ran kljub vsemu izda, da si 
želijo na oder nad Kamni-
kom letos med drugim pripe-
ljati Magnifica, predvsem pa 
Oliverja Dragojeviča, ki naj bi 
zapel s kamniško Klapo Mali 
grad. "Prav produkcija je ti-
sto, kar nare i festival dober. 
Nastopi glasbenikov se kupu-

jejo na t. i. šopingu, kakor 
radi rečemo, a dober kulturni 
manager ne kupuje, saj to 
lahko naredi vsak - dober skr-
bi tudi za lastno produkcijo, 
za nek nastop, ki je narejen 
izključno za ta festival," svoje 
želje in načrte predstavi Go-
ran Završnik, kd se med dm-
gim lahko pohvali tudi že z 
enim Viktorjem • letos je na-
mreč skupaj z ostalo ekipo 
prejel Viktorja za oddajo Šta-
feta mladosti, pri kateri sode-
luje že od samega začetka. 

Kultura je namreč njegov 
način življenja, in kot sam 
pravi, počne zelo različne 
stvari. Dolgoročno se vidi po-
vezan z uličnim gledališčem, 
energijo pa črpa v uspehih, ki 
jih zaradi poznavanja podro-
čja pri njegovem delu ne 
manjka. "V Sloveniji se še 
vedno najbolj prodaja pop 
kultura, ki ne zahteva veliko 
možganov, v Evropi pa je v 
ospredju multdkulturalnost. 
Moj moto v kultumem ma-
nagementu je destabilizacija, 
saj sem mnenja, da lahko - če 
vse poteka v redu, hitro zaspi-
mo, pademo v neko rutino, 
kar pa ni dobro. Vedno je tre-
ba stremeti k spremembam, 
izboljšavam, čeprav si neneh-
no prizadevamo, da bi stvari 
potekale urejeno in tako, kot 
je treba," predstavi svoj po-
gled in se naveže na najno-
vejši projekt, s katerim si sku-

paj s svojo ekipo prizadeva, 
da bi Kamnik postal lokalna 
kulturna prestolnica. Sutno, 
staro srednjeveško ulico, ki 
so ji mnogi nadeli pomenlji-
vo ime Ulica duhov, si na-
mreč želijo oživiti s hišami 
umetnosti - doslej zapuščeni-
mi stavbami, ki bi jih najeli in 
v njih uredili manjša kultur-
na središča za gledališče, 
glasbo, ples, film in druge 
zvrsti umetnosti. "Mnogi 
menijo, da Kamnik potrebuje 
večjo kulturno dvorano, a ob-
stoječa s 300 sedeži je za nas 
povsem dovolj. Veliko bolje 
bi bilo urediti več manjših 
prizorišč, da bodo domači 
glasbeniki in umetniki, ki jih 
v Kamniku res ne manjka, 
imeli možnost nastopati tudi 
doma, ne pa da odhajajo in 
ostajajo v Ljubljani in drugih 
mestih. Predvsem pa si priza-
devamo ljudi zvabiti od doma 
in jim približati kulturo, kar 
nam bo uspelo le z dostop-
nostjo in odprtostjo. Pri tem 
moramo biti strašno posebni, 
saj ljudje ne marajo, da jih po 
naporni službi ponovno ne-
kam zapreš in posediš. To ni 
pravi pristop, čeprav za zdaj 
ponujamo le to. In s tem ne 
smemo in nismo zadovoljni 
in prav to je ta destabilizaci-
ja," zaključi Goran, ki v Kam-
niku vidi še veliko možnosti, 
s tem pa tudi idej, ki jih še na-
merava uresničiti. 

Coran Završnik/foioiiasrnPaiiKiin 



POGOVOR Snovanja 

Peter Miiitarev je zagotovo eden najbolj priljubljenih režiserjev po gorenjskih ljubiteljskih gledaliških odrih. V svoji dolgoletni 
karieri se je razdajal tudi po različnih koncih Slovenije in v zamejstvu, vselej pa je ostajal zvest svojim Pirničam in domačemu 
Odru treh herojev. O njegovi srčnosti in predanosti gledališču govori tudi naslov tega intervjuja, saj pravi, da na vsaki premieri 
izgubi družino, s katero je nekaj mesecev ustvarjal in živel. 

Premiera je kot pogreb 
P E T E R M I L I T A R E V , R E Ž I S E R 

IGOR KAVČIČ 

"Zato je zame 
vsaka premiera 

pravzaprav 
pogreb. Takrat 

izgubim 
družino, s katero 

sem delal nekaj 
mesecev, 

izgubim vse, 
dobre, hudobne, 
šantave, slepe... 

Vsega je konec, 
ostanem sam in 

če grem drugam, 
moram začeti 

na novo, graditi 
novo družino. 

To je razlog, da 
sem po vsaki 

premieri povsem 
izpraznjen." 

Vaša zadnja režija 
na Odru Heh he-
rojev v domačih 
Pimičah je bila 
pravljična bajka 

Pastirček Peter in kralj Bri-
Ijantin. Predstavo za otroke z 
generacijsko zelo pisano za-
sedbo je občinstvo odlično 
sprejelo. Kako ste sami zado-
voljni? 

"Zelo. Že celo sezono obe-
ležujemo 75-letnico ustano-
vitve kulturnega društva v 
Pimičah, ki razen med 2. 
svetovno vojno neprekinjeno 
deluje še danes. Povod za to 
predstavo sta pravzaprav dala 
dva naša igralca, ki sta igrala 
tudi v istoimenski predstavi 
leta 1955, ko so prvič v takrat 
novi zadružni dvorani realizi-
rali za tisti čas revolucionar-
no idejOj da otroci igrajo za 
otroke. Bine Knapič je igral 
celo isto vlogo kot sedaj, kra-
lja Briljantina, Frand Kavčič 
pa je bil takrat Petrček, danes 
pa Briljantinov pomočnik. 
Sam sem razmišljal, zakaj pa 
ne bi predstave naredil tokrat 
nekoliko drugače. Zamikalo 
me je, hkrati pa sem želel 
preizkusiti tudi samega sebe, 
saj kljub številnim mojim re-
žijam klasične pravljice še ni-
sem delal." 

Dane? 
"Ne. Pa še zelo sem trpel 

zraven, ker sem moral naj-
prej disciplinirati sebe. Že po 
naravi sem dramaturško zelo 
vzkipljiv. Saj ponavadi v svo-
jih režijah uporabljam moč-
ne metafore, odpiram proble-
me. Na odru se problema ne 
igra, potrebno ga je le odpre-
ti. Moja naloga je predvsem, 
ko problem odpiram, ga mo-
ram posredovati gledališke-
mu ansamblu, ki naj bi za 
vsem tem stal enako trdno 
kot jaz. Uprizoritveno sporo-
čilo igralcev mora biti na is-
tem nivoju, kot je moje. Sam 
sicer nobene predstave v za-
ključku ne zaprem. Problem 
vedno ostaja odprt vse do 
konca, tu pa so potem na vo-
ljo različne rešitve." 

Razrešiva vaš priimek Milita-
rev, ki se ne sliši nič kaj pir-
niško. Kam se je potrebno vr-
niti, da bi ga pojasnili, v Ma-
kedonijo? 

"Obrazilo "militari" je ro-
manskega izvora in najbrž 

nima nobene povezave z Ma-
kedonci, niti Bolgari. Sam 
priimka nisem nikoli tako 
daleč raziskoval, pred leti pa 
sem postal pozoren, ko se je 
neki romunski skakalec v vi-
šino pisal Militari. Hči, ki je 
študirala na filozoftki fekul-
teti, je to raziskovala in s pro-
fesorji so si bili enotni o tem 
romanskem obrazilu. Moji 
predniki po očetovi strani so 
se najbrž že v času Marije 
Terezije priselili sem v naše 
kraje." 

Kakšen je bil vaš gledališki 
začetek? 

"Še kot otrok sem začel tu, 
kjer se pogovarjava, v pimi-
ški dvorani. Moja prva igra je 
bila Tinče in Dinče. Igranje 
je na neki način že v družini. 
Mama je bila šolska upravite-
Ijica tukajšnje šole, in je po 
drugi svetovni vojni režirala 
nekaj predstav. Igral sem 
tudi kot gimnazijec in kasne-
je, na medvoškem odru, pa v 
Šentjakobskem gledališču, v 
nekem trenutku, ko sem bolj 
po naključju kot ne prišel v 
družbo režiserjev, pa sem ig-
ranje tako rekoč povsem 
opustil. Seminarji MUeta Ko-
mna, Marjana Beline, Polde-
ta Bibiča so me navdušili in 
od konca petdesetih let sem 
že režiral." 

O b tem ste bili zaposleni v 
zunanji trgovini... 

"Dolga leta sem bil v služ-
bi v Agrostroju, kjer sem iire-
jal časopis, skrbel za oglaše-
vanje, delal pa tudi na podro-
čju zunanje trgovine, pred-
vsem na območju nekdanje 
Sovjetske zveze. Tam sem se 
seznanil tudi z delom reži-
serja Ljubimova, kar je kar 
precej vplivalo na moj razvoj. 
Zelo uspešen je bil naš Oder 
mladih v Medvodah, skupi-
na, v kateri je na primer i g ^ 
tudi danes znani igralec Ja-
nez Škof. Hodili smo na gle-
dališke festivale v Beograd, 
Trebinje, v Avstrijo... V mla-
dostnem zanosu smo delali 
predvsem drugačne predsta-
ve, ustvarjali smo neke vrste 
metaforičen teater." 

Ne komedij? 
"Ne. Smo bili premladi, da 

bi igrali komedije, sicer tako 
značilne za vaške odre. Iz 
Medvod so nas pregnali in 
kasneje sem s skupino delo-
val naprej v Pimičah. Da bi 

Peter Militarev v kuhinji iz pravljične bajke Pastirček Peter in kralj Briljantin 

vendarle v kraj pripeljal tudi 
dmgačne predstave, sem si 
zamislil gledališki abonma, 
na katerega smo vabili ljubi-
teljske predstave iz drugih 
delov Slovenije in tudi iz za-
mejstva tako v Italiji kot na 
avstrijskem Koroškem. Tak 
abonma je bil takrat prava 
posebnost. S tem smo skrbe-
li tudi za izmenjavo med gle-
dališči. Oni so potrebovali 
kakšno "crazy" predstavo, 
kakršne smo delali mi, mi pa 
kakšno luštno predstavo, da 
se bodo gledalci nasmejali. 
Ta abonma po 27 letih še po-
teka. Vsako leto razpišemo 
šest predstav, ogled zadnje 
pa je vedno nekje zunaj Pir-
nič. Letos gremo v Senovo." 

Rekli ste, da ste začeli režira-
ti že konec petdesetih let... 

"Moja prva predstava, ki 
sem jo režiral, je bila leta 
1959 Pisana žoga Igorja Tor-
karja. To je bila talorat precej 
provokativna predstava, že če 
vzamemo, da je bil Torkar 
nekaj let po vojni politični za-
pornik in ne ravno priljub-
ljen pri takratni oblasti. 
Zgodba govori o treh mladih 
fantih, ki jih sredi brezskrb-
nih študentskih dni zajame 
vojna vihra. Namesto da bi 
uspevali kot študenti in bo-
doči intelektualci, je vojna 
zaznamovala vsakega pose-
bej. Ja, to je bila takrat res 
boom predstava." 

Kdaj ste se odločili, da se po-
slovite od redne službe in se 

spustite na nekoliko n^oto-
vo področje samostojnega 
kulturnega delavca? 

"Sredi osemdesetih let. 
Mislim, da sem takrat na Ko-
roškem režiral zelo uspešno 
predstavo na prostem, v za-
mejstvu še posebej priljub-
ljeno Miklovo Zalo. V podjet-
ju, kjer sem bil zaposlen, je 
prišlo do velikih sprememb, 
stari "agrostrojci" smo bili 
nekako na udam, bilo je pre-
cej šikaniranja, sodelavci so 
izgubljali službe, pa sem na 
vrsto prišel tudi jaz. Sam 
sem dotlej že precej režiral, z 
uspešno Miklovo Zalo sem 
si lahko uredil tudi status 
kulturnika, zato sem se odlo-
čil, da se bom v prihodnje 
preživljal 2 režiranjem." 

Ravnali ste se po načelu 
"vsaka slaba stvar je za nekaj 
dobra"... 

"Zame je bila ta odločitev 
zelo dobra. Bil sem že prepo-
znaven kot režiser. Vedno 
sem bil namreč ob službi 
zelo dosleden tudi pri svo-
jem hobiju in amaterizmu. 
Vseskozi sem se na gledali-
škem področju tudi izpopol-
njeval in izobraževal, t ^ o da 
se nisem nikoli ustrašil, kako 
kakšno režijo izpeljati. Tu ni 
bilo ničesar po naključju. 
Mogoče edino to, da sem že 
po mami s seboj prinesel lju-
bezen do knjige in sloven-
skega jezika, v njeni družini 
pa so bili vedno povezani z 
odrom in še vedno je tako. 
Igralec ljubljanske drame 

Vojko Zidar je na primer 
moj nečak." 

Režirali sle po vsej Sloveniji 
in tudi v zamejstvu ... 

"Res sem veliko režiral. Od 
Jesenic do Žirov, Slovenj 
Gradca, do Čmega Grabna, 
Velikih Lašč sem odpiral 
nove in nove tekste. Zelo bli-
zu mi je gledališče v naravi, 
zato sem režiral kar nekaj 
ambientalnih gledaliških 
predstav. Veliki projekti na 
Koroškem, kot so Miklova 
Zala, Požganica in podobni, 
so vedno doživeli dober od-
ziv. Tudi v mojih Pimičah 
sem na prostem režiral Div-
jega lovca. BO je pravi spekta-
kel leta 1 9 9 4 v Tumcu pod 
Šmarno goro. Če bo tam 
kdaj uspelo urediti Šmamo-
gorski krajinski park, bi lah-
ko Divji lovec spet zaživel." 

V svojo lunetniško kariero 
pa ste zapisali tudi režije raz-
ličnih prireditev, jubilejev in 
proslav od folklornih oblet-
nic v Cankarjevem domu do 
prireditve ob 200-letnid Pre-
šernovega rojstva v Vrbi. 

"Projekt v Vrbi je bil zelo 
zahteven, naj je bil to že sam 
scenarij, kot tudi scenografi-
ja, igralska zasedba in sama 
uprizoritev. Poleg tega je tre-
ba vedeti, da je bilo 3. decem-
bra že precej mraz." 

Kako si danes uredite rokov-
nik za posamezne sezone, v 
vsaki se podpišete pod vsaj 
štiri, pet premier? 



POGOVOR Snovarya 

"Ponavadi se že dogovar-
jam spomladi ali iez poletje 
za naslednjo sezono. Je pa 
včasih delo težko usklajevati. 
Vedno sem bil dosleden pri 
tem, da se nisem odločil za 
stvari, ki niso bile tudi meni 
zanimive. Nikoli nisem spre-
jemal režij, do katerih ne bi 
imel odnosa. 

Ljubiteljstvo jemljem kot 
neko gibanje, kot vzgojo, 
predvsem pa ne glede na to, v 
kateri kraj pridem, ne želim 
igralcem, ljudem, s katerim 
ustvarjam predstavo, vzeti 
njihovega jaza, tistega, ki ga v 
okolju, v katerem živijo, ima-
jo. Če znaš poiskati, kje in 
kakšne so njihove vrednote, 
potem lahko tudi iz nekoliko 
bolj povprečnega besedila na-
rediš veliko. Sam se vedno 
pri vsaki skupini najprej spo-
znam z njihovim osnovnim 
jazom, šele potem začnem 
graditi igro. Gre namreč za 
ljubitelje in ne profesionalce, 
id igrajo za službo." 

Diži, značaj ljudi je po različ-
nih koncih Slovenije precej 
raznolik, dejstvo pa je, da 
tudi ljudem ni potrebno igra-
ti oziroma, da je bolje, da ne 
igrajo, če se pri tem ne poču-
tijo dobro? 

"Najprej je potrebno spo-
znati, kakšne so ambidje po-
sameznih ljubiteljskih igral-
cev. Je ta prišel v skupino za-
radi Jožice ali Micke, se je pri-
družil zato, da gre lahko od 
doma na kakšen špricer... ali 
res žeU igrati. Sam sem si 
vedno za prvo nalc^o zastavil 
vsakega posameznika pripra-
viti tako daleč, da ima gleda-

lišče zares rad, da vzljubi ig-
ranje. Potem šele začnem de-
lati na drugih stvareh. Vsak 
igralec je potem sposoben 
priti do stopnje, ki jo pač 
zmore. Ne bo več napredoval, 
še vedno pa bo imel rad gle-
dališče tudi na njegovi stop-
nji. Pomembno je, da je v 
vsakem igralcu to tudi neka 
iskrica za ustvarjalnost Zato 
je zame vsaka premiera prav-
zaprav pogreb. Takrat izgu-
bim družino, s katero sem 
delal nekaj mesecev, izgubim 
vse, dobre, hudobne, šantave, 
slepe ... Vsega je konec, osta-
nem sam in če grem dru-
gam, moram začeti na novo, 
graditi novo družino. To je 
razlog, da sem po vsaki pre-
mieri povsem izpraznjen." 

Na neki nadn učite najti smi-
sel v igranju, kot ste ga nekoč 
našli vi? 

"Lahko bi tako rekel. Še 
vedno izhajam tudi iz tega, 
da mora ljubiteljsko gledališ-
če živeti iz nujnosti in potre-
be duhovno in narodno oza-
veščenega človeka ... Funkci-
je ljubiteljska gledališča in 
dela v njem so, da je umetni-
ško, ustvarjalno kritično, idej-
no, informativno, vzgojno in 
pa razvedrilno. Tu je velika 
razlika med ljubitelji in pro-
fesionalci. Prvi morajo delati 
s srcem, drugi morajo obvla-
dati obrt igranja." 

Katero obdobje v vaši karieri 
bi lahko označili za ustvarjal-
ni vA? 

"Težko reči. Vsaka predsta-
va je lahko ali vrh ali polom. 
Če sem na kaj ponosen, je to 

Pred tremi leti je Peter (desno zadaj) v Žireh začel s predstavo Sluga dveh gospodov 
Carla Coldonija. 

predvsem, da mi je doslej 
uspelo zanimirati veliko lju-
biteljev, ljudi kulturnih dru-
štev v celoti za eno pošteno 
gledališko delo. To mi je po-
membnejše kot lastne pred-
stave in nagrade, ki sem jih 
dobil zanje. Seveda sem ve-
sel, da sem pred leti dobil Žu-
pančičevo nagrado mesta 
Ljubljane, da sem od stroke 
prejel več največjih Linharto-
vih pri2snanj, veliko zadovolj-
stvo je, da so bile moje pred-
stave najboljše na festivalih v 
Katovvicah, v Beogradu, Tre-
binju, ponosen sem bil, da 
smo igrali na Borštnikovem 
srečanju, na nekdanjih festi-
valih malih odrov v Novi Go-
rici ... Ampak vsega tega po-
nosa ne bi bilo, če mi ne bi 
uspelo animirati vseh teh 

fantov in deklet, mož in žena, 
da imajo radi gledališče. Brez 
njih ne bi dobil nobene na-

Kaj bi želeli še režirad, pa 
vam doslej ni uspelo, na pri-
mer, ker ni bilo prave ekipe, 
časa, denarja...? 

"Takih besedil je kar nekaj. 
Moj nedokončan sen izhaja 
iz gledališča na prostem. Že-
lim si v naravi postaviti Šmar-
nogorsko legendo o kozoro-
g a To je mit o Šmarni gori, 
pimiškem graščaku ... Bese-
dilo sem že dramatiziral in je 
pripravljeno, da bi ga režiral 
pod Tumcem. Rad bi režiral 
Brechtovo dramo Dobri člo-
vek iz Sečuana, ki me sprem-
lja že iz šestdesetih let. Sa-
njam o njem. Rad bi naredil 

"Zame je vse 
življenje bilo 
gledališče, na 
neki način več 
od gledališča. 
Z njim sem 
izživel ideje, 
odkrival prostore 
in metaforiziral 
realnost." 

Hlapca Jerneja, upam, da 
nam bo to jeseni uspelo v do-
mačem gledališču v Pimičah, 
če bomo seveda imeli denar 
za to. Rad bi se spopadel z be-
sedilom francoske avtorice 
Krik ljubezni, ki obračunava 
s pohoto in predvsem z igral-
ci, tu je še tekst Konj med ku-
lisami, ki v Sloveniji prav 
tako še ni bil uprizorjen, go-
vori pa o odnosu javnosti do 
umetnosti, do gledališča..." 

V kratkem pa vas čaka tudi 
filmska režija... 

"Res je, drugo leto bom v 
sodelovanju s Televizijo 
Medvode režiral film o roja-
ku Jakobu Aljažu. Pokazati 
ga želimo na drugačen na-
čin, kot človeka, ki izhaja iz 
naših krajev." 
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ROBERT G U Š H N 

Včasih, ko iščemo na inter-
netu preko iskalnikov, imamo 
nemalo težav, kako poiskati 
iskano. Težava Je v tem. da 
nam iskalniki ponudijo zelo 
veliko število najdenih pojmov, 
kar nas zgolj pahne v seneno 
kopico, kjer iščemo šivanko. 
Iskanje Je postalo prava mala 
umetnost, ki teija od nas nekaj 
spretnosti, malo navdiha in 
kreativnosti, predvsem pa na-
tančno določitev iskanega. Bo-
lje, kot je d^niran pojem iska-
nja, boljše rezultate dobimo, 
kar v tem primeru pomeni 
manj zadetkov. Včasih se hu-
dujemo nad iskalniki, a pogo-
sto smo sami krivi, da nam ta 
ne da ustreznih rezultatov. 
Pogosto v iskalnik vpišemo na-
pačen pojem, ali pa je ta napi-
san nepravilno ali celo prema-
lo definirano. Najbolje Je, da v 
iskalnik vpišemo čim več med 
seboj povezanih pojmov, saj 
tako ožimo krog iskanja. 

Ljudje pri iskanju na Inter-
netu uporabljamo veliko zelo 
različnih načinov in pojmov. 
Nekateri so zelo zanimivi in 
spodaj bomo navedli nekaj naj-
bolj pogostih primerov "čudne-
ga" iskanja, ki so ga zabeleži-
li na slovenskem iskalniku 
Najdi. Si. 

Primer iskanja, ko so bili 
pojmi presplošni in nerodno 
zapisani, so: nosim rad naj-
lonke, kitajski običaji, če Jih 
ne najdem znorim in te pol-
omim, rad bi pa ne vem kaj, 
koga iščem, pijan napadel po-
licista in ga ugriznil v stegno, 
bančne storitve niso čokolada, 
bi me kdo imel, zakaj Je Ukra-

jina zmagala, želim kupiti 
ženski spol. Morate priznati, 
daje računalniku zelo težko 
iskati vse to. Najprej pri takš-
nem zapisu računalnik išče 
vse posamezne pojme in tudi 
med sabo povezane pojme. Na 
ta način dobimo ogromno za-

detkov iskanih pojmov. Poleg 
tega pa so ti zapisi še neiog^-
ni in preveč obsežni. Se naj-
brž strinjate z mano, da si s 
tem res ne gre pomagati. 

Preko iskalnikov ljudje išče-
jo tudi odgovore na povsem 
praktična vprašanja, kot so: 
kako zadeti na lotu, želim 
imeti nogo v mavcu, kako?, 
zakaj imam možgane, kaj de-
lata ati in mami ponoči. Pre-
prosta vprašanja, a iskalniki 
na intemetu niso namenjeni 
tovrstnim odgovorom. Za to 
so bolj primerni inteligentni 
sistemi, kar pa iskalniki vse-
kakor niso.. So pa nekatera 
vprašanja precej zanimiva, 
kajne? 

Pri igrah in športu Je dove-
ška domišljija pri iskanju še 
bolj brezmejna. Tako med ne-
primernimi iskalnimi pojmi 
najdemo: daj kake dobre igre, 
igre, ki Jih lahko igraš,, ali mi 
lahko date kakšne igrice kjer 

dirkaš z rayli avti, naJboljSe 
igre na svetu ki se Jih lahko 
igra na račutudniku, igre am-
pak za tipke, fuj sodnik. Sicer 
praktični in uporabni pojmi, 
a za iskalec zelo neprimerni 
in zato je tudi rezultat takega 
iskanja lahko kar se da čuden 
in nepredvidljiv. 

Ko v iskalnik zapišemo poj-
me, ki so napačni, le-ta pač ne 
more dati pravih rezultatov. 
Na najboljšem slovenskem 
iskalniku so takšni pojmi naj-
pogosteje iz podro^a gJasfce m 
filma, kot na primer: inštru-
mentalni inštrumenti, num-
ber omar, kristina regulera, 
yuspin timberline, 2 fast 2 ob-
činska, Jilmi ki Jih igrajames 
bond. Računalnik naših misli 
res ne zna še brati, zato je po-
goj za uspešno iskanje pravil-
no črkovanje in logična pove-
zanost pojmov. 

Zelo zanimivo je tudi žival-
stvo, ki pogosto nastopa pri 

iskanju. A nepravi pojmi za 
iskanje so lahko: kako dati ko-
nju ime, hrčka ne veš, kako 
smrdi, kako se v kravi spremi-
nja trava v mleko, kača kije 
sadje in ne sme jesti kamnov, 
išči psiČko poke španjol. Tudi s 
takimi pojmi ne bo šlo, pa če-
prav so nekatera vprašanja še 
kako zanimiva. 

Človek si pri iskanju nezna-
nega pač pomaga z vsem mo-
gočim, prti tem pa Je lahko še 
kako neroden. A iskalniki so 
tako prijazni, da nam sami 
ponudijo primerne pojme za 
iskanje, v kolikor vsaj približno 
razbergo, kaj bi radi od njih. 
Iskanje je veščina, ki včasih ter-

ja malo izkušenj in po^blje-
nega poznavanja vsebine. Vča-
sih pa lahko kljub pravilnemu 
in ustreznemu iskanju naleti-
mo na prazen seznam zadet-
kov, ko preprosto iskanega poj-
ma na intemetu ni. Pa Jih ni 
ravno veliko. 



EUROMAN Snovar^a 

Konec aprila so bili že 13. slovenski dnevi knjige. Najbolj velikopotezno dejanje teh dni je bil izid zbirke Euroman 
založbe Modrijan. Kar 27 romanov v enem paketu, ravno toliko, kot je držav članic EU. Sedemindvajset "zgodb s 
pogledom"... 

Evropski roman založbe Modrijan 
M I H A N A G U Č 

"Vojaški rod je 
poln različnih 

modrosti, če nisi 
lenuh, lahko 
zbereš veliko 
informacij o 

najnenavadngših 
skrivnostih 

Človeške družbe 
in o ljudeh, ki so 

jih izkusili." 
(Sigitas Pandskis) 

Zbirka je uradno 
izšla 23. aprila, 
na svetovni dan 
knjige in avtor-
skih pravic. Slo-

vesna predstavitev je bila na 
predvečer tega dne v Union-
ski dvorani v Ljubljani. Tega 
pa ne Ijaže zamuditi, sem po-
mislil in se tistega torka po-
poldne po obilnem dopol-
danskem dežju odpeljal v 
prestolnico. Ko sem prišel v 
park Zvezda, je bilo že vedro 
in sončno, a kar nekaj stojnic 
kljub temu praznih. Na klan-
čku od Tromostovja proti ho-
telu Union sem zagledal sku-
pino nekam znanih ljudi, 
med njimi enega, ki ga prav 
dobro poznam: rojaka Toma-
ža Poljanška, gospodarja go-
stilne Na Vidmu v Poljanah 
nad Skofjo Loko. Aha, sem 
pomislil, Brane tudi v pre-
stolnici ni zatajil svojega po-
ljanskega plemena. Branimir 
Nešovič, direktor založbe 
Modrijan, je namreč po ma-
teri tudi sam tega rodu. Po-
znamo ga po precejšnji red-
kobesednosti. Tokrat je, veli-
čini dogodka primemo, pre-
magal tudi svojo zadržanost 
v besedah, ki je obratno so-
razmerna s tisto v dejanjih; 

na odru Unionske dvorane 
nas je presenetil z (zanj) ne-
verjetno dolgim, vendar v iz-
branih besedah izrečenim 
govorom. 

Zamisel za to edinstveno 
evropsko zbirko se je porodi-
la v glavi urednice Bronislave 
Aubelj. Uredili sta jo ona in 
Saša Jerele. Na odru in v 
spremni knjigi pa jo je pred-
stavil direktor. "Dela v zbirki, 
vključno s slovenskim, so 
bila napisana v 21 uradnih je-
zikih EU (izmed 23); to po-
meni, da smo z Malte in Ir-
skega, kjer sta poleg anglešči-
ne uradna jezika malteščina 
oziroma irščina (gelščina), 
izbrali angleško pišoča avtor-
ja. Vsi avtorji, ne glede na 
starost, so še vedno aktivni. 
Najstarejši, Čeh Ludvik Va-
culik, bo letos dopohiil 82 let, 
Romun Florin Lazarescu je s 
34 leti najmlajši med njimi. 
Med avtorji Euromana je res-
da samo šest pisateljic, zato 
pa je med prevajalci razmer-
je obmjeno: kar 21 del so 
poslovenile prevajalke. Pri 
"gradnji" zbirke je, če ne šte-
jemo 26 avtorjev izvirnih del, 
neposredno sodelovalo 46 
ustvarjalcev: 26 prevajalcev, 
6 piscev spremnih besedil. 7 
urednikov, 3 oblikovalci, 3 
tehnični uredniki in, seveda, 

Litovski pisatelj Sigitas Parulskis, avtor romana Tri sekunde neba 

naš pisatelj Drago Jančar. 
Skupni obseg naše zbirke je 
malo manj kot 5400 strani 
(okoli 340 tiskarskih pol), v 
povprečju imajo knjige po 
200 strani." Tri dela, eston-
sko, finsko in latvijsko, so 
prevedena posredno, iz an-
gleščine oziroma francošči-
ne, zanje so to pot "zaman 

iskali" prevajalce. Roman iz 
litovščine, tega "najtežjega in 
najbolj arhaičnega živečega 
Lndoevropskega jezika", pa je 
prevedel Kranjčan Klemen 
Pisk, pesnik, ki že nekaj časa 
živi v litovskem glavnem me-
stu Vilniusu. 

Zbirka je svojevrstni lite-
rarni zemljevid Evrope, zapi-

še urednica Saša Jerele. "Ka-
kor države Evropske unije še 
zdaleč ne predstavljajo Evro-
pe v celoti, tako tudi sede-
mindvajset proznih del ne 
more izčrpati stvarnosti naše 
skupne celine. Vseeno pa za-
črtujejo deli te zbirke svoje-
vrsten zemljevid. Neverjetno 
močni literaturi nekdanjega 
vzhodnega bloka stoji ob 
boku samozavestna proza 
Zahoda; presenetljivi sta 
udarnost in svežina predstav-
nikov 'malih', za nas eksotič-
nih narodov. V nizu teh bese-
dil najdemo vse teme in na-
sprotja dandanašnje Evrope: 
otepanje s posledicami trav-
matične zgodovine, družbe-
ne premike po padcu komu-
nizma, dediščino kolonia-
lizma, probleme identitete 
in mejnosti, marginalnosti, 
medetnične konflikte, prise-
Ijenstvo in brezdomstvo, pre-
pad med Zahodom in Vzho-
dom, terorizem, drastično 
spreminjanje vrednot, eksi-
stencialno praznino, družin-
ske odnose, osamljenost, iz-
gubo, boga. obenem obliku-
jejo besedila zbirke nekakšen 
okvir, ki tudi sam vpliva na-
nje in jih osvetljuje 2 novo 
lučjo." 
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Šole, šolarji, učitelji 
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M I H A N A G U Č 

Trubar si je zelo prizade-
val, da bi se v slovenskih kra-
jih ustanovile šole, v katerih 
bi se naši ljudje naučili brati -
in bi tako lahko sami brali 
Sveto pismo, kar je eden 
glavnih ciljev protestantiz-
ma. V Cerkovni ordningi iz 
leta 1564 je zapisal: "De pov-
sod, v meistih, v tergih inu 
per farah, se imaio latinske, 
nembske inu slovenske šule 
gori narediti." In nadaljeval, 
kakor sledi. Branje je zaradi 
jezikovne razlike naporno, a 
truda vredno. "Bena dežela, 
ne meisto, ne gmaina ne 
mogo prez šul, prez šulariev 
inu prez vučenih ludy biti, ne 
deželskih ne duhovskih ričy 
prov rovnati ne obderžati. Tu 
vsaki zastopni človik more 
lahku zastopiti. Obtu nekar 
le samuč ty vemi, Božy ludy, 
temuč tudi ty modri aydi so 
povsod v nih meistih inu de-

želah male inu velike šule 
inu v tih istih vučene, modre 
ludy deižali. Ty E g y p t ^ inu 
Palestini so imeli nih farye. 
Caldei, Perzi so imeili nih 
magos, nih modre. Ty ludi te 
gymnosofiste, ty Gerld v tim 
meistu Ateni inu drugdi veli-
ke šule inu dosti filozofov, 
velikih, vučenih ludy, ty Rim-
lani nih coUegia. Inu Gospud 
ie v ti stari izraelski cerqvi po 
vseh meistih rekal šule der-
žati. Ty velild preroki, koker 
Samuel, Elias inu Elizeus, so 
sami šuhnoistri bili, nih šula-
ry so se imenovali nazarei 
inu otroci tih prerokov. V tim 
čassu, kadar so Cristus inu ty 
jogri po ludovski deželi hodi-
li, so po vseh iudovskih inu 
gerskih meistih synagoge, tu 
ie šule. bile, v leruzalemu ie 
ena velika šula bila. Ty jogri 
/apostoli/, s. Paul so tudi 
šule inu šulmoistre naredili. 

Za jogri potle so te šule zdai-
d inu povsod v tim kersčan-
stvu nareiene inu v tih istih 
vissoki, brumni, vučeni šul-
moistri postavleni, koker so 
bili Pantaenus, Clemens, 
Origenes, Erados, Dionisius. 
Pode ty kersčanski cessary, 
krali inu vyudi, ty so povsod 
coUegia, doštre, šule inu co-
rarye za volo, de se v nih vu-
čeni inu dobre pameti hlapči-
či imaio koyti, rediti inu tu S. 
pysmu prov vučiti, zastopiti, 
izložiti inu pridigati, de so to 
cerkov, gosposke inu purgar-
ske ričy znali inu umeli rov-
nati. vižati inu pelati. Obtu ie 
sylnu potreba tudi per sadaš-
nim čassu, de se te šule pov-
sod gori derže, de tei cerqvi vi 
dobra seimena od mladih vu-
čenih ludy Bogu na čast inu 
timu kersčanstvu k dobrimu 
za sebo pustimo. Cesaiy, kra-
li, vyudi inu vsa žlaht oblast 

Jtjl fm trn iniru vtfHivmic 
Vll.jtjl/m a ukjofmipl.jifi.r^ 
tbmlil. ^pej t^hc ji matt fcrlii/biiu ' 
J(roKi It pmkc, kfitrt h mmi Q0 S. 
TCDmviriJMita fmii^tiii Ifjiar, 
dA. f\k mm.iimitiili ludi vfan 
crm, iglni ajtgmMprH/imjc u hiu mi. 
ji, 1.7 im.^' 

Trubarjev prevod odlomka 
iz Pavlovega Drugega pisma 
Timoteju (2 T im 4,6-8) 

inu gosposčina so dolžni do-
bre, vučene šulmoištre inu 
umeitelne mlade ludy v te 
doštre inu v corarye postaviti 
inu te lenee, nemarne, po-
žrešne, nečiste inu malikov-
ske farye inu menihe iz nih 
izvreči inu izpoditi. V sled-
nim meistu, v tergu inu per 
sledni fari šulmoistre inu šu-
larie deržati, v meistih inu 
tergih, de se latinsku inu 
nemšku, per tih farah od far-
moštrov, podružnikov inu 
mežnariev to slovensku pys-

mu, brane inu pissane vuči. 
S takim se spet ta stara, prava 
vera gori perpravi inu po 
vsem sveitu reztegne, prave, 
bogudopadeče Božye službe 
inu molitve, bruma, poštene, 
lubezan prati B c ^ inu vmei 
ludmi narede, malikovane 
doli zatare. Inu s teim hočmo 
tudi te naše dežde pred Tur-
ki, pred našimi sovražniki 
ubraniti inu pred dragino, 
hudim vremenom, pred mo-
ryo obarovati inu ohraniti 
inu na koncu tiga našiga leb-
na dobiti tu nebesku veselie 
skuzi Jezusa Cristusa. H 
timu inu k vsakima dobrimu 
dai Bug tei naši gosposčini 
suio milost, S. Duha, dobro 
missal inu napreivzetie inu 
dokonane. Amen." (Prireje-
no po elektronski izdaji Tru-
barjevih Zbranih del, Id jo je 
založila Nova revija, Ljublja-
na 2008.) 



USODE Snovanja 

Miheli je rotvajler Ronn razmrcvaril življenje 

Kljub vsemu je ostala živa 
M I L E N A M I K I A V Č I Č 

M 
Nekoč sem na 

stopnišču velike 
stanovanjske 
hiše, v kateri 

smo bivali, 
srečala starejšo 

gospo, kije 
držala v narogu 

psička, ki me je 
spominjal 
na mojega 
mešančka. 

ihela je ena ti-
stih, ki se 
psov patolo-
ško bojijo. Za 
vsak primer, 

če se ji kdaj kateri preveč pri-
bliža, ima pri sebi škatlico ta-
blet, da eno pogoltne, kajti 
napad strahu lahko pride iz-
nenada, nepričakovano in v 
najbolj grobi obliki, ko ji po-
divja srčni utrip, ko se ji pred 
očmi naredi tema in ko ne 
more več kontrolirati niti 
misli, kaj šele mehurja. 

Z njo se lahko pogovarja-
mo o vsem, le takiat, ko na-
nese beseda na hišne ljub-
ljenčke, se ponavadi umak-
ne, zapre vase in tisti, Id jo 
bolje po2aiajo, vedo povedati, 
da se zapre v svoj svet, kjer 
za te mrdne ni prostora. 

Pa ni bilo zmeraj tako. 
Nekoč, pred davnimi leti, ko 
je bila še otrok, ji je ded ku-
pil mešančka, s katerim se 
je igrala domala ves dan. 
Dobro se še spominja dne-
va, ko je morala oditi v vrtec 
in potem v prvi razred. Uči-
teljica je bila prisiljena po-

klicati njeno mamo, da ji je 
ta po telefonu zatrdila, da 
kuža ne bo doma umrl od 
žalosti, ker je ni. 

Ko sva se letos, malo pred 
veliko nočjo, srečali, sem si 
morala vzeti veliko časa, da 
sem lahko prisluhnila vsem 
spominom, ki jih je počasi, 
z mehkim in zvonkim gla-
som hkrati, nizala ob skode-
lici čaja in drobnem pecivu, 
ki m u nisem vedela imena. 
V Slovenijo prihaja le občas-
no, toliko, da obišče grob 
svoje babice in da preveri, 
kako najemniki vzdržujejo 
hišo, v kateri se je rodila in 
preživela prvih pet let svoje-
ga življenja. 

"Moja mama je zelo nena-
vadna ženska. Čeprav je bila 
po rodu iz Bosne, je že v pol 
leta bivanja na Gorenjskem 
postala bolj slovenska kot 
marsikdo, ki je tukaj živel 
vse življenje. NaučUa se je je-
zika, njen južnjaški naglas je 
popolnoma is^^nil in ko se je 
poročila ter si pridobila še 
slovenski priimek, se je do-
besedno zlila v množici. Žal 
pa je imel ata, kljub temu da 
je bil čistokrven Gorenjec, 

veliko več bosanskih navad, 
kot je mama lahko slutila. 
Želel je, da kljub izobrazbi, 
ki jo je imela, ostane doma, 
skrbi zanj, za otroke, in se 
kvečjemu lahko posveča 
kakšnemu delu pri Rdečem 
križu. Njun odnos je postajal 
vedno bolj peklenski, njuna 
kopja so se lomila tudi na 
meni. Potem sva se z mamo, 
dobesedno čez noč, preselili 
v Nemčijo, kamor jo je zvabU 
Fem, ki ga je spoznala v 
službi. Selitev je bila zame 
velik šok, saj sva odšli sredi 
šolskega leta, doma sem mo-
rala pustiti babico, kužka, 
nekaj prijateljev. Mama je 
šla na boljše, kajti F e m je bil 
vseskozi do nje izjemen, 
tudi meni je bil dober oče, 
ne morem reči dmgega. V 
prvih letih smo se veliko se-
lili, mama se je še učila jezi-
ka, jaz pa sem zamenjala kar 
nekaj osnovnih šol, preden 
smo se nastanili v bližini ni-
zozemske meje, v majhnem 
kraju, ki je dihal s preteklost-
jo, saj je bilo v bližini veliko 
srednjeveških gradičev, ki so 
mi dali pozneje navdih, da 
sem šla študirat zgodovino," 

pripoveduje Mihela. Pri tem 
si, sem in tja, včasih "popra-
vi" ustnice, kajti obraz ji ne-
nehno "vleče" v levo. 

"Bila sem cmerav otrok, 
kar je bilo razumljivo, saj so 
m e iztrgali iz vame sredine, 
v kateri sem se počutila ljub-
ljeno. Mama je bila v želji, da 
napreduje, dokaj agresivna, 
šla je preko trupel, ob delu je 
še študirala, veliko je bila od-
sotna in od mene je, žal, pri-
čakovala, da se bom v tuje 
okolje vklopila z enako hi-
trostjo kot ona. Pa ni šlo. Ne-
koč sem na stopnišču velike 
stanovanjske hiše, v kateri 
smo bivali, srečala starejšo 
gospo, ki je držala v naročju 
psička, ki me je spominjal 
na mojega mešančka. Šla 
sem kar za njo, kuža je pri-
jazno mahal z repom, spo-
prijateljili smo se in potem 
sem pri njej preživljala ve-
čino časa, ko nisem bila v 
šoli. Mami tega nisem pove-
dala, ker bi se jezila. Pa bi 
bilo dobro, če bi, ker bi bila 
potem prihodnost lahko pre-
cej drugačna..." 

Neko popoldne se je raz-
besnela nevihta, Mihelo je 

bilo strah, in zato je ostala 
pri gospe Wandi in njenem 
kužku. Nihče pa ni niti po-
mislil, da se bo medtem vr-
nila njena mama domov. 
Hčerke ni bilo nikjer, mamo 
je začelo skrbeti, poklicala je 
na polidjo in do takrat, ko so 
policisti prečesali celo okrož-
je, se je tudi Mihela "spom-
nila", da bo potrebno oditi 
domov. 

"O, kako me je mama 
ozmerjala. Kričala fe name 
kot zmešana, malo zaradi 
jeze, malo od strahu, le Fem 
ni rekel nič. Verjetno se ni 
hotel vtikati, čez nekaj dni pa 
je od nekod prinesel majh-
nega mladiča, ljubkega in 
prijaznega. Bil je rotvajler, 
Ronn. Ne morem povedati, 
kako sem se ga razveselila. 
Upam, da sedaj ne boš več 
bežala iz stanovanja, mi je 
rekel Fem. Vse sem obljubi-
la, tako sem bila srečna. Raz-
žalostila me je le moja prija-
teljica Wanda, ki je ob pogle-
du na mojega kužka zmajala 
z glavo in potem mi je odloč-
no prepovedala, da bi ga pri-
našala s seboj, kadar bi jo 
prišla obiskat." 
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JOŽE KOŠNJEK 

Pater Ivan Tomažič je leta 
1 9 6 6 v 8. dunajskem okraju 
v središču mesta, na Albert-
gasse 48, sezidal študentov-
ski dom Korotan, v katerem 
naj bi stanovali slovenski 
študentje z avstrijske Koro-
ške, ki študirajo na Dimaju. 
Korotan je bil ob Knafljevi 
hiši na Seilerstrasse po-
membna ustanova koroških 
Slovencev na Dunaju. V le-
tih 1993 in 1994 so po načr-
tih Borisa Podrecce del 
doma preuredili v hotel, ki 
so ga poleti uporabljali šte-
vilni turisti iz Slovenije, v 
njem pa uspešno deluje tudi 
Slovenski kulturni center 
Korotan, ki je odigral po-
membno vlogo pri promoci-
ji Slovenije na Dunaju. Ob-
nova doma je stala 3,2 mili-
jona evrov. Mohorjeva druž-
ba iz Celovca, ki je lastnica 
Korotana, je za obnovo na-
jela 2,15 milijona evrov poso-
jila, obresti pa so zadnja leta 
vedno večje breme. Letno 
znašajo 250.000 evrov. Mo-
horjeva družba se je s slo-

Dr. Anton Koren, direktor Mohorjeve družbe (levo) in 
predsednik družbe Jože Kop«inig /Foio ioteKosnjck 

vensko vlado šest let pogaja-
la o pomoči. Julija lani je vla-
da odobrila sklenitev pred-
pogodbe o nakupu Korotana 
za 5,3 milijona evrov, kar bi 

še naprej zagotavljalo slo-
vensko lasmištvo te po-
membne slovenske ustano-
ve v avstrijskem glavnem 
mestu. Ker slovenskai vlada 

pogodbe ni potrdila in je od-
ločitev preložila, se je Mo-
horjeva družba odločila, da 
bo dom prodala najboljše-
m u ponudniku. Čeprav je 
poslovanje doma predvsem 
zaradi turistične dejavnosti 
pozitivno, prihodki ne pokri-
vajo kreditnih obveznosti. 

Predstavniki Mohorjeve 
družbe iz Celovca, direktor 
Anton Koren, poslovodja 
Marjan Pipp. predsednik 
družbe Jože Kopeinig in 
predsednik nadzornega od-
bora Karel SmoUe, so v to-
rek v Ljubljani na konferen-
ci za novinarje pojasnili svo-
jo odločitev. Dom bodo za-
radi izjemne lege lahko pro-
dali, vendar bodo dali pri 
prodaji prednost morebit-
n i m slovenskim kupcem. 
Vseeno še upajo na dogovor 
s slovensko vlado o odkupu 
Korotana, vendar je časa 
zelo malo. Po avstrijski za-
konodaji je treba do 15, maja 
obvestiti študente, ali bodo v 
prihodnjem šolskem letu 
lahko še bivali v domu ali 

ne. Ker jih je med njimi ve-
čina iz Slovenije, skupno je 
v njem bivalo že okrog 1 200 
Slovencev, dom ne dobiva 
avstrijske državne podpore 
in je v tem pogledu na slab-
šem v primerjavi z drugimi 
domovi v Avstriji. 

V Mohorjevi so prepriča-
ni, da bi morala Slovenija 
pomagati pri reševanju Ko-
rotana, ne le zaradi velikega 
števila študentov iz Sloveni-
je, ki so že prebivali v domu, 
ampak tudi zaradi prispevka 
Kulturnega centra pri pro-
mociji Slovenije na Dunaju. 
Za prekinitev pogajanj ne 
krivijo ministrice za visoko 
šolstvo, znanost in tehnolo-
gijo Mojce Kucler Dolinar, 
ampak se po njihovem 
mnenju, morda tudi zaradi 
političnih razlogov, zatika v 
kabinetu vlade. Ministrstvo 
za visoko šolstvo, znanost in 
tehnologijo je izrazilo prese-
nečenje zaradi odločitve 
Mohorjeve družbe, ker po-
gajanja niso bila prekinjena 
in so še možnosti za rešitev. 



NOVI VELIKI 

msamtpim 

Cena knjige o rožah znaša 32,90 evra, 
leksikon o žh/allh 29 evrov. 

Prodaja na okencu Gorenjskega glasa, 
Bieivveisova cesta 4, Kranj, 
vsak delavnik od 8. do 19. ure. 

Narodla sprejemamo po telefonu 04/201-42-41 
ali na elektronski naslov: narocnine^g-giasii. 
Ceni knjige prištejemo poštnino. 

Za naročnike Gorenjskega glasa 
20-odstotni popust 

CVETOČE CVETOČE , X 
K J l OKRASNE OD A D O Z 

^RASTLINE 
ODADO/ 

Očarljivo potovanje 
po svetu živali 

od A do Ž 
Zanesljive informacije o 
sesalcih, ptičih, ribah, 
žuželkah, plazilcih in 

dvoživkah 
Več kot 1000 čudovitih 

barvnih fotografij 

www.gorenjsl<iglas.si 

• Cveto(^ okrasne rastline od A do Ž - priročnik za začetnike in izkušene vrtnarje • 
• Pregleden in enostaven za uporabo, z eno rastlino na eni strani • 

• Jasne in enostavne podrobnosti o potr^bati rastlin • 
• Celostranske fotografije več kot 450 rastlin • 

• Napotki, kaj izbrati, da bo vrt zanimiv vse leto • 
• Ugodna cena za več kot 1000 strani • 

• Opisi so prirejeni razmeram v Sloveniji • 

Cvetoče okrasne rastline od A do Ž. Kako gojiti več kot 450 izbranih vrst 

Počitniška hiša na morju ali v hribih brez priljubljenega 
TV pnagrama? Nikoli več! 

Najzanirr\ivejši TV programi IgerkoU se nahajate. 
Po celi Sloveniji! 

• 39 najbolj gledanih tujih in doma6h TV progranvov 

• do 200 FTA satelitskih progran^ov 

• EPG -elektronski TV vodič; opis filmov in oddaj 
do 7 dni vnaprej 

• 40 bonus programov 

TOTALNO PRILAGODUIVO: 
Za vai počitniški raj izberite en?ga od treh 
predplaČnižkih paketov 3/6/12 mesecev. 

Info center: 080-4567 
www.totattv.tv 

...iu Še mnogo vec... 

C 
totalTV 

Totalna pokritost! 

Kabelska televizija tudi tam, 
kamor ne seže niti mobilni signal 
Pravkar ste ujeli tisto popolno podajo vaše sobne antene, jo podložili z vti kot 
polovico knfigami vaie knjiine police in za vsak primer pustili še odprto okno. In 
zakaj slednje? Ja, pripravljeni ste narediti resnidio vse, da bo imel televizijski sig-
nal do vašega sprejemnika kar najbolj enostavno in hitro pot. Pa vendar. Dilema 
med skopim naborom televizijskih programov ali drago satelitsko oprema je da-
nes dobila svoj epilog. Slovenija je v preteklem letu namrei dobila prvega po-
nudnika storitve kabelske televizije preko satelita Total TV, ki svojim uporabni-
kov zagotavlja visokokvalitetno digitalno sliko in zvok, kjerkoli se že nahajajo. 

Total TV ob sklenitvi 24-(iiesfrinega naroJ-

niikega razmerja svojim uporabnikom po-

nuja popolnoma brezplačno uporabo vse 

pripadajoče tehnjfne opreme, ki zagotavlja 

sprejem vel kot 250 progrannov kabelske 

televizije tudi v odro6iejših krajih, kamor 

običajna kabelska in optična infrastruktura 

ne sežeta. Storitev je na voljo po vsej Slove-

niji, zato bodo tudi do danes zapostavljena 

območja deležna televizijskih programov 

najvišje kakovosti. 

Uporabniki lahko ob sklenitvi naročila izbi-

rajo med paketi Total TV 1, Total TV 2, HBO 

in dodatnim Club X paketom z vsebino za 

odrasle, kot dodatek enemu Izmed pre-

ostalih paketov. Nabor programov je na-

menjen vsem okusom In zajema najaktual-

nejše domače televizijske programe, kot s o 

den imo POP TV, Kanal A, TV3 in TV Pika, 

hkrati pa tudi širok spekter tujih dokumen-

tarnih, glasbenih in zabavnih televizijskih 

programov. Poleg osnovnega paketa je 

vsakemu uporabniku na voljo še do kot 200 

brezplačnih programov in več kot 40 bonus 

programov treh različnih satelitov. 

Družinska hiša na podeželju, prijetna gor-

ska koča ali vikend nekje, kjer vas nihče ne 

najde, danes niso več izgovor za prikrajša-

nost od prijetnih večernih uric ob televizij-

skem sprejemniku. Pustite se razvajati 

povsod in si privoščite zgolj najboljše. 

Za več podrobnosti odjadrajte na 

www.totaltv.tv ali pokličite 

informacijski center M O 4S 67 

w v: 
totalTV 

www.lidl.si 

Nogometni gol s ponjavo 
za treniranje 
• stabilen okvir Iz jeklenih cevi 
• Pritrditev ponjave s pomočjo 

sprljemalnih zapiral • Z montažnim 
materialom in naslikanimi navodili 
za sestavo • Mere: približno 
2 1 3 x 1 5 3 x 7 6 cm 

Jagode 

kos €39J 99* 

Senčnil< 
• z možnostjo nastavitve nagiba 
• 2 ventilacijskim sistemom 
• Z ročico za enostavno odpiranje 
• Mere: premer približno 3 m, višina 

približno 2,5 m 
• Različne barve: oranžna, modra, 

zelena ali slonovina 

kos e 3 9 J 99« 

t E T R T K A . 8 . 5 . 2 0 0 8 

razred I 
• cena za 

500-g-posodica 
8.5. - 10 .5 .2008 

Redkvice 
• razred I 
• cena za 

200-g-sveženj 
8.5. - 1 0 . 5 . 2008 

P e n a z a o b l i k o v a n j e l a s 

i^^iin fi I 
• e 2,76/1 ' s J I 

i - i I 
a % • 

8. 5. • 10. 5. 2008 m ^ l m 

' Izdelki so dobavljivi samo v omejenih količinah. V primeru, da bodo kljub skrbnemu načrtovanju a l o g pri nepričakovano velikemu povpraševanju 5e prvi dan laiptodatii, cenjene kupce prosimo ?a razumevanje. 
Prodaja samo v količinah, obl6ainih za gospodinjstva. Slike so simbolične. Vse cene veljajo 2a Izdelke brez dekorativnili elementov do razprodale zalog. Vse cene so v EUR s pripadajočim DDV. Za tiskarske napake ne odgovaiiamo. LidI d.o.o. k.d. 

http://www.totattv.tv
http://www.totaltv.tv
http://www.lidl.si
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EUROMAN Snovat^ a 

Roman iz 
litovščine, 

"najtežjega in 
najbolj 

arhaičnega 
živečega 

indoevropskega 
jezika", 

je prevedel 
Kranjčan 

Klemen Pisk, 
pesnik, ki že 

nekaj časa živi v 
litovskem 

glavnem mestu 
Vilniusu. 

^ 1 1 . stran 

Tri sekunde neba 

Preberimo za pokušino 
odlomek iz romana Tri se-
kunde neba. Napisal ga je li-
tovski pisatelj Sigitas Parul-
skis, iz Utovšfine prevedel 
Ktemen Pisk. 

"Če ima dovek veliko pro-
stega časa in nima veliko 
možnosti na izbiro, je po 
svoje razumljivo, da pozor-
nost usmeri vase in začne 
premišljevati, kaj bi naredil, 
da ne bi bilo talco dolgočas-
no. Tistim, ki služijo v Sov-
jetski zvezi, je mnogo lažje -
tam je alkohol, tam so tudi 
ženske, tam je vse, kar ti srce 
poželi. V Nemčiji pa čista 
beda. Prostitutke Roze, ki je 
nekoč službovala v bližini 
vojašnice, ni bilo več na spre-
gled. Vse je pokvaril Mordvi-
nec, ki je bil tistega dne na 
straži. Azijatov po navadi ne 
vzamejo v desantno enoto, 
toda vseeno se včasih tam 
znajde kakšen divjak. Nekaj 
vojakov se je dogovorilo z 
Mordvincem, da jih bo spu-
stil skozi luknjo v ograji pri 
parkirišču. Bila je nedelja, 
parkirišče zaklenjeno, toda 
nekdo se je kljub temu odlo-
čil, da se bo malce vozil po 
terenu, ne da bi obvestil šefa 
straže. Morda je celo po uka-
zu koga od šakalov poprav-
ljal avto, potem pa ga malce 
testiral... Mordvind so skriv-
nostni ljudje, nihče ne more 
pojasniti, kaj se dogaja v nji-
hovih glavah. Ko je zagledal 
vozeči avtomobil, je začel 
ravnati v skladu s predpisi: 
zavpil je: Stoj, kdo gre.', po-
tem: Stoj, streljal bom!, toda 
šofer se je požvižgal na uka-
ze, saj je bilo jasno, da jih ni 

sUšal, on vendar ni hodil, 
temveč se je peljal. Mordvi-
nec je izgubil razsodnost in 
začel streljati v vozeči avto-
mobil. Zbrala se je vsa stra-
ža, o, kakšen škandal je bil, 
ko so za ograjo zagledali dva 
desantnika in kričečo golori-
to Rozo. Pohotneža so zaprli 
za deset dni v gaubtvacht, o 
Rozi pa ni bilo več ne duha 
ne slidia. Očitno je spoznala, 
da je delo v tem okolišu pre-
več stresno in nevarno. Faze 
se je ukvarjal s svojo prihod-
nostjo. Ker se je v njej videl v 
vlogi zapeljevalca vdov, torej 
žensk, Id naj bi željno priča-
kovale ravno njega, seksual-
nega mogočneža Fazeja, se. 
je odločil, da bo eksperimen-
tiral. O vdovah je Faze vedno 
govoril kot o posebni vrsti 
žensk, ki ne razmišljajo o 
ničemer drugem kot o tem, 
kako bi se z njim pofukale in 
m u postregle z najokusnej-
šimi jedmi. Pri nas je tajga, 
je rekel Faze, vsi moški hodi-
jo v hosto, hosta pa jih po-
goltne. Saj vendar ne moreš 
dolgo časa mahati z električ-
no žago, ne da bi pil, obvez-
no moraš piti, drevesa pa, oh 
ta podla drevesa, ostajajo 
trezna. Tako kot padejo dre-
vesa, padejo tudi moški, nji-
hove vdove pa ostanejo pre-
puščene Fazejevi milosti. 
Faze namreč ne dela v goz-
du, on je električar, torej lah-
ko celo zmerno pije, ker mu 
ni treba mahati z žago. Faze 
je vse preračunal. Videl sem 
že veliko žalostnih ljudi, zato 
dobro vem, da je flovek, ko 
je žalosten, žalosten povsod, 
tako na poroki kot na pogre-
bu, pa tudi v trgovini, ko dve 
uri čaka na slastne klobase. 
Toda nič bolj žalostnega ne 
obstaja od moškega z razkra-

Kiemen Pisk, prevajalec romana Tri sekunde neba 

jajočim se penisom. Videz, 
ki ga ne moremo primerjati 
z nobenim pogrebom. 

Nekega večera odidem k 
Fazeju v atelje. Faze tiho 
sedi v tentii, niti čaja ne pije. 
Kadi in zamaknjeno trga 
edino tolažbo naših dolgih 
zimskih večerov - Priročnik 
za babice pri porodih. Iztrga 
list, ga prepogne na pol, pre-
trga počez, spet prepogne, 
spet počez, dokler od Usta ne 
ostane samo ozek trak. Faze-
ju se tresejo roke. Veš, mi 
reče Faze, saj bi se ustrelil, 
toda cev moje ostrostrelske 
puške SVD je predolga. No, 
če je samo to problem, se po-
šalim, ti lahko posodim svoj 
avtomat, z velikim veseljem. 
Ne, Faze ni razpoložen za 
hece, ne, mi reče in napne 
najresnejšo čeljust na svetu, 
ne morem se ustreliti s tu-
jim orožjem, to ne bi bilo 
častno. Čast pa je za desant-
nika pomembna stvar. Faze 
bi se torej res ustrelil, če nje-
gova ostrostrelska puška ne 
bi bila tako dolga. Torej po-

Roman Tri sekunde neba 

skusi kot Hemingway, re-
čem Fazeju, ne da bi vedel, 
kako naj mu sploh poma-
gam, kajti zdaj, ko je tako ža-
losten, m u ne more nihče 
več pomagati. 

Najprej se je odločil, da si 
bo prebodel glavico penisa. 
Vojaški rod je poln različnih 
modrosti, če nisi lenuh, lah-
ko zbereš veliko informacij o 
naj nenavadne j ših skrivno-
stih človeške družbe in o lju-

deh, ki so jih izkusili. Faze je 
potrpežljivo zbiral informa-
cije, ki so bile povezane z 
njegovim področjem, torej s 
tem, kako zadovoljiti žensko. 
Ker špirita v Nemčiji ni bilo 
mogoče enostavno dobiti, je 
Faze na ognju razkužil iglo, 
vanjo vdel svileno nit, ki jo je 
potegnil iz padala, in prebo-
del ^ v i c o penisa. Glede na 
informacije, ki jih je Faze 
dobil, je bilo to nekaj takega, 
kot da bi si prebodel luknje v 
ušesih, kamor bi lahko kas-
neje vtaknil Mograme in ki-
lograme uhanov. Roha ni 
mogel, da se ne bi ponorče-
val - čemu ti bo uhan v tiču, 
raje si skozi nos vbodi znak 
desantne enote, tedaj boš 
pravi plemenski bik, se je 
solznih oči režal Roha. Faze 
se je kislo nasmehnil in 
ozmerjal Roho s prostakom. 
Skozi glavično luknjico si 
Faze ru nameraval vbosti 
uhana, temveč dlako iz konj-
skega repa. Po Fazejevem 
prepričanju naj bi m u bila s 
takšnimi brčicami pofukana 
vdova hvaležna do konca 
sveta. Priznati moram, da 
sem kar malce zavidal Faze-
ju, natanko je vedel, kaj ga 
čaka, moja prihodnost pa je 
bila zamegljena, morda pa 
sploh ni obstajala, z brčica-
mi ali brez njih. 

In ker v brigadi ni bilo niti 
enega konja. Faze ni mogel 
nadgraditi svojega uda v 
skladu z načrti. Neki modrec 
iz artilerijske enote m u je 
natvezel o šibrah. Šibre, je 
rekel, kaj ti bo konjska dlaka, 
šibre so prava stvar. Faze je 
poskusU šibre. Kako je to iz-
vedel, nam ni več povedal. 
Poskus rezanja tiča in njego-
ve polnitve Z železnimi deld 
se je zanj nesrečno končal." 

Severjev vrtiljak 7 S E D M I C A 

Kaj je to: tresla seje gora, 
rodila se je miš? Slovenske afe-
re, Recimo, Cista lopata, za 
katero je značilen spektakula-
ren začetek, potem pa je reži-
seiju (bodisi je to prvi mož 
kriminalistične policije bodisi 
vlade bodisi neki xy) zmanj-
kalo zamisli in balon je raz-

_ neslo na prafaktorje. Režiser 
MARJCTA SMOLNIKAR , ^ . . . . . 

Ciste lopate ima to srečo, da je 
slovenska javnost tovrstnih 
kriminalno-kriminalističnih 
dogodivščin vajena. Primer, 
rop banke SKB. Drži, v Uj po-
dalpski dogodivščini je bil 
atraktiven rop in ne aretacija 
roparjev (teh policisti notra-
njega ministra Dragutina 
Matqa zelo verjetno ne bodo 
nikdar odkrili, kaj šele spravi-
li za rešetke), ampak važno 

je, da se nekaj dogaja. Sicer pa 
je rop banke SKB le ena od 

številnih pozabljenih poslov-
no-kriminalnih dogodivščin, s 
katerimi se je v preteklih 
osemnajstih letih "kratkočasi-
la" slovenska javnost in ki so 
poniknile sorazmerno enako 
hitro, kot so vzniknile. 

Še en dokaz, da slovenski 
organi pregona (v naspro^u z 
javnostjo) na poslovno krimi-
nalne dogodivščine in njihove 
akteije sčasoma zares ali "za 
hec" pozabijo, sta hranilno 
kreditna služba Sicura f steča-

ju in njen lastnik Andrej Sever. 
Tega imajo organi pregona v 
primežu že od junija 2001, ko 
je koprski preiskovalni sodnik 
na njegovo ime izdal odločbo o 
hišni preiskavi, pa se mu ni do 
zdaj skrivil niti las na glavi; 
niti zaradi takratne niti katere 
pozngše domnevne lumparije, 
ki si jo je Andrg Sever v svoji 

pestri podjetniški karieri pri-
voščil. V primeru Sicure in Za-
druge S, recimo, na rač^n pet-
sto šestdesetih upnikov, kisov 
njegovem finančnem imperiju 
skupaj zgubili nekaj centov 
manj kot dvanajst milijonov 
evrov plus pripadajoče zamud-
ne obresti. 

Ključnega pomena pri Se-
veijevi zgodbi o "uspehu" je 
manira, da ni nihče kriv, do-
kler mu ni krivda dokazana. 
Kar je, da se razumemo, ne-
dvomno pridobitev sodobne 
družbe. Po drugi strani pa je 
lahko pravilo voda na mlin 
takšnim in drugačnim pre-
stopnikom, da ne rečem kri-
minalcem, ki jim organi pre-
gona namerno ali nenamerno 
ne pridejo do živega. 

Odgovora na vprašanje, ali 
gre v Seveijevem primeru za 

namerno ali nenamerno zav-
lačevanje kazenskega prego-
na, še zdaleč ni mogoče stresti 
iz rokava. Dejstvo je, da so 
bile kazenske ovadba na ime 
Andrej Sever in v zvezi s S i-
curo ter Zadrugo S podane že 
davnega leta 2002, obtožnice 
pa ni in ni. (Trenutno je na 
potezi tožilstvo.) Medtem pa 
Andrej Sever nemoteno bizni-
sira naprej. In proizvaja nove 
podjetniške izdelke z novimi 
akterji, nove stečaje in nove 
upnike. Država oziroma vla-
da oziroma organi pregona 
pa ne bev ne mev. Niti v pri-
meru, ko Andrej Sever na re-
^strskem sodišč v duhu za-
kona o gospodarskih družbah 
podpisuje sumljive, da ne re-
čem lažne izjave, ne. 

Primer. V enem samem 
dnevu, točneje 16. maja 2007, 

je podjetniški rokohitrc An-
drej Sever - če verjamete ali ne 
• ustanovil kar šest podjetij; 
Deseti izdelek, d. o. o.. Enajsti 
izdelek, d. o. o., in naprej do 
Štirinajsti izdelek, d. o. o., ter 
Jastog, vzreja in prodaja ra-
kov in rib, d. o. o. Ali so nave-
dena podjetja še pri življenju 
ali ne, ne vem, skrb pa zbuja, 
da imajo domala vsa podjet-

ja, pri katerih ima prste vmes 
Andrej Sever, vse ključne zna-
čilnosti tako imenovanega 
davčnega vrtiljaka, organi 
pregona, pa nič. 

Sklep: Dokler ne bodo orga-
ni pregona vzeli pod drobno-
gled Sevetjevega podjetniške-
ga vrtiljaka in podjetnika ob-
tožili ali oprostili, toliko časa 
bodo spektakulame aretacije 
domnevnih tajkunov pesek v 
oči pravne države. 
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Elektrarna za zgled in pouk 
Gorenjske elektrarne so tudi uradno odprle največjo slovensko fotonapetostno elektrarno, nameščeno 
na strehah Biotehničnega centra Naklo v Strahinju. 

ŠTEFAN Ž A R G I 

Strahinj pri Naklem - V sre-
do so Gorenjske elektrarne, 
hčerinska družba Elektra 
Gorenjske, pripravile uradno 
in slovesno odprtje Fotona-
petostne elektrarne na Bio-
tehničnem centru Naklo v 
Strahinju, ki je plod partner-
skega sodelovanja med Go-
renjskimi elektrarnami in 
Biotehničnim centrom z na-
menom izobraževanja, pro-
mocije tega obnovljivega vira 
energije, podporo projektu 
pa je dalo tudi ministrstvo za 
šolstvo in šport. Slovesnosti, 
za katero so prijeten pro-
gram pripravile dijakinje šol-
skega centra, so se udeležili 
minister za gospodarstvo 
Andrej Vizjak, predsednik 
državnega sveta Blaž Kavčič, 
poslanci državnega zbora, 
župani, ravnatelji in direktor-
ji iz sosedstva. 

Največja fotonapetostna 
elektrarna v Sloveniji 

Fotonapetostna elektrarna 
v Strahinju, ki je poleg že 
dveh delujočih tovrstnih 
elektrarn v Radovljici in na 
Laborah že tretja fotonape-
tostna elektrarna Gorenjskih 
elektrarn, sicer nemoteno 
obratuje že od 6. septembra 
2007 in je do sedaj proizve-
dla že 30.500 kilovatnih ur 
ekološko najčistejše električ-
ne energije in s tem prihra-
nila 21,3 tone emisij ogljiko-
vega dioksida. Skupna moč 
je bila ob začetku obratova-
nja 83 kilovatov, letos pa so jo 
dopolnili še s 33 fotonape-
tostnimi moduli, zato je se-
danja moč elektrarne 9 0 ki-
lovatov in je največja fotona-
petostna elektrarna v Slove-
niji. Predvidoma naj bi letno 
proizvedla 9 2 . 0 0 0 kilovat-
nih ur električne energije, 
kar zadošča potrebam pri-
bližno 30 gospodinjstev ozi-
roma pomeni prihranek 113 

Nova fotonapetostna elektrarna je nameščena na strehi hleva za govejo živino in strehi 
konjušnice. 

ton premoga. Vrednost inve-
sticije je bila 470 tisoč evrov, 
dijaki biotehničnega centra 
pa lahko na posebnem mo-
nitorju v šoli spremljajo nje-
no delovanje. 

Dobili energetskega 
Viktorja 

Kot se je pohvalil direktor 
Gorenjskih elektrarn Marko 
Čarman, so Gorenjske elek-
trarne na minulih 10. dnevih 
slovenskih energetikov dobi-
le priznanje za sonaravni 
projekt 2008 • tako imenova-
ni energetski viktor, kar 
predstavlja spodbudo za na-
daljnja vlaganja v tej smeri. 
Aktivno nadaljujejo partner-
stvo z izobraževalnimi usta-
novami, saj gradijo sončno 
elektrarno na osnovni šoli v 
Preddvoru, dogovarjajo pa se 
že za podoben projekt na 
osnovni šoli v Tržiču. 

Gorenjci prednjačimo 
pri zeleni elektriki 

Distribucijsko podjetje 
Elektro Gorenjska je naj-
manjše tovrstno podjetje v 
Sloveniji, vendar se lahko s 
svojo hčerinsko družbo Go-
renjske elektrarne pohvali z 

Simbolično so fotonapetostno elektrarno s spuščanjem 
(okoljsko razgradljivih) balonov odprli minister za 
gospodarstvo, direktor Gorenjskih elektrarn in direktor 
Biotehničnega centra. 

najvišjim deležem električne 
energije iz obnovljivih virov 
in največjim številom odje-
malcev, ki se oskrbujejo z ze-
leno elektriko. Zeleno elektri-
ko proizvajajo v 13 malih hid-
roelektrarnah in omenjenih 
treh fotonapetostnih elektrar-
nah s skupno močjo 144 kilo-
vatov. Gorenjd se očitno za-
vedamo odgovornosti za 
ohranjanje okolja za boljše in 
kakovostno življenje naših 
potomcev. Prihodnost okolja 
je na mladih plečih. 

Trajnostni razvoj postaja 
del vsakdanjika 

Trajnosttii razvoj postaja v 
Biotehničnem centru Naklo 
del vsakdanjika, saj ga skuša-
jo konkretizirati v vsakdanji 
praksi, je na slovesnosti po-
udaril direktor Biotehnične-
ga centra Naklo Marjan Po-
gačnik. Že leta 2 0 0 2 so se 
namreč usmerili v pridelova-
nje hrane na ekološki način 
in v letu 2005 že dobili eko-
loški certifikat za ekološko 
pridelane kmetijske izdelke. 
Skupaj s Kmetijskim inštitu-
tom so kot prvi pri nas po-
skusno izdelali prvi biodizel, 
za ogrevanje vode pa uporab-
ljajo toplotno črpalko. Po na-
čelu javno-zasebnega part-
nerstva so ustanovili med-
podjetniški izobraževalni 
center, kar je dober zgled so-
delovanja s podjetji v praksi. 
Podatki o delovanju fotona-
petosne elektrarne so med 
dijaki in študenti vzbudili 
precejšnje zanimanje in upa-
jo, da jih bodo spodbudili k 
razmišljanju o podobnih na-
pravah doma. Upajo na na-
daljnje dobro sodelovanje z 
Elektro Gorenjsko in Gorenj-
skimi elektrarnami in načr-
tujejo ureditev posebne ener-
getske učilnice, v kateri bi se 
radi poleg s sončno energijo 
ukvarjali tudi z izkorišča-
njem biomase, s čimer bi se 
radi približali modelu ener-
getske samooskrbe. 

Evropa že ukrepa 

"Katastrofalni dogodki pri 
nas in po svetu nas prepriču-
jejo, da energetsko potratne-
ga načina življenja, ki vedno 
huje onesnažuje naše oko-
lje, ne moremo več nadalje-
vati. Evropa želi biti pred-
hodnik, vzor za drugačen 
pristop, zato je pripravila pa-
ket ulaepov za drugačen od-
nos do okolja, pri čemer 
imata večja učinkovitost pri 
rabi energije ter č im večji 
delež obnovljivih virov po-
sebni pomen," je na sloves-
nosti poudaril minister za 
gospodarstvo Andrej Vizjak. 
Slovenija je pri tem dobila 
cilj, da do leta 2 0 2 0 zagotovi 
četrtino končne porabe 
energije iz obnovljivih virov. 
Tovrstnih premikov - ne na-
zadnje velja to tudi za to fo-
tonapetostno elektrarno - pa 
ni mogoče uresničiti brez fi-
nančnih spodbud, zagotov-
ljenega odkupa energije in 
plačevanja razlike v stroških 
proizvodnje energije, kar vse 
želijo še poglobiti s priprav-
ljenimi spremembami ener-
getskega zakona. 

Nove tehnologije so izziv 

Nedvomno bodo tehnolo-
gije pridobivanja energije iz 
obnovljivih virov še napredo-
vale in se razvijale, kar z ukre-
pi učinkovitejše rabe energije 
ter iskanjem rešitev za shra-
njevanje energije - kot možna 
oblika se ponujajo vodikove 
celice - pomeni priložnost za 
številna podjetja. Razvijanje 
široko razvejane in učinkovi-
te mreže tudi malih proizva-
jalcev električne energije po-
meni tudi večjo stabilnost ce-
lotnega elektroenergetskega 
sistema. Sprememlx) misel-
nosti je treba tlakovati v izob-
raževalnih institucijah, zato 
imajo fotonapetostne elek-
trarne na šolskih objektih še 
poseben pomen, je zaključil 
minister Vizjak. 

BLED 

Uspešno poslovanje Sava Hotelov Bled 

V ponedeljek je bila na Bledu skupščina družbe Sava Hoteli 
Bled, na kateri so se družbeniki seznanili s poslovnimi dosež-
ki družbe v preteklem letu in podelili razrešnico vodstvu. 
Družba Sava Hoteli Bled, ki je bila ustanovljena julija lani s 
pripojitvijo družb Grand Hotel Toplice Bled in Golf in kamp 
Bled k družbi G&P Hoteli Bled, je v preteklem letu ustvarila 
22,7 milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je 13 odstotkov 
več kot v letu 2006. Zabeležili so tudi osemodstotno rast no-
čitev. Družba je tako dosegla skoraj 322 tisoč nočitev, kar 
predstavlja 60 odstotkov vseh turističnih nočitev na Bledu. 
Uspešnost poslovanja potrjuje doseženi čisti dobiček v zne-
sku 1,4 milijona evrov, ki je skoraj za polovico višji kot v pre-
teklem letu. Družbeniki so sprejeli sklep, da bilančni dobiček 
za leto 2007 v višini 4,6 milijona evrov ostane nerazporejen. 
Letos si družba obeta nadaljnjo rast tudi na račun novega 
družinskega hotela Savica, ki je prve goste sprejel 22. aprila. 
Z odprtjem hotela Savica bo tako družba Sava Hoteli Bled za-
polnila tržno nišo na področju družinskega turizma, obenem 
pa si obeta rast deleža slovenskih gostov, ki trenutno v celo-
tni strukturi gostov predstavljajo zgolj pet odstotkov. Š. Ž. 

HRANILNICA LON 
pri nA5 Je tudi- to mogjofe 

V igralniiko-zabaviiinem centru Korona v Kranjski Gori 
iščemo nove sodelavce ali sodelavke. Razpisujemo prosto 
delovno mesto KUHAR /-ICA. 

Pogoj je IV. ali V. stopnja izobrazbe, poklic l<uliar ali gostinsl<i 
teiinik. 
Od kandidatov pričakujemo veselje za delo z ljudmi, 
prilagodljivost, komunikativnost in osebno urejenost. Z 
izbranimi kandidati bomo sklenili delovno razmerje. 
Za dodatne informacije v zvezi z objavljenim delovnim mestom 
lahko pokličete na m 031 395 166. Vabimo vse, ki vas delo 
zanima, da pisno vlogo z življenjepisom in z dokazili o 
Izpolnjevanju pogojev pošljete do 17. maja 2008 na naslov: 

Hit, d. d.. Nova Gorica, Kadrovsko področje 
Delpinova 7a 
5000 Nova Gorica 

INTCRSCRVICC do.o.' 

NOVO NA O B M O a U TNC LESCE 
TEHNIČNI PREGLEDI, REGISTRACUE IN 
ZAVAROVANJA - VSE NA ENEM MESTU 

PRI NAS OPRAVITE VSE POSTOPKE ZA 
REGISTRACUO, VSA ZAVAROVANJA VSEH 

MOTORNIH IN PRIKLOPNIH VOZIL 
TEHNIČNE PREGLEDE LAHKO OPRAVITE ZA 
MOTORNA KOLESA, OSEBNA VOZILA, TOV. 
VOZILA DO 3500 KG IN ZA TRAKTORJE. 

tehnifni pr»glBdi, r«gi»fradj» In zavarovanja v objelttu T.P.Z. Zupane cTo.o:, 
tsT. 04 597 12 42, odprto od 8. -18., sob. 8. -12. ure, 

Mnail: I«c«@inter3«rvic» ĵubljana.si 
InlersarvicB d.o.o., 1000 Ljubliano, Lesitoškova II, 01 586 33 40, 

jolon avtomobilov SUBARU, 01 586 33 50,031 603 100 
www.(ntorwvico-ljubtianQ. si 
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Varnejši traktorski priklop 
Scharmuellerjevi priključni sistemi tudi pri nas 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Kranj - Pri nakupu traktorja 
kmetovalci ponavadi zane-
marijo osnovno funkcijo 
traktorja kot delovnega stroja 
in s tem povezanimi priključ-
ki. Do nedavnega so bili uve-
ljavljeni samo drsni priklopi 
na zatiče in spodnji avtomat-

" ' A I 

ski priklopi, ki so uporabni 
predvsem za traktorje, ki raz-
vijejo do 90 konjskih moči in 
delovne naprave s spodnjim 
priklapljanjem. Pri drsnih si-
stemih obstaja možnost 
vgradnje različnih navadnih 
negibljivih, vrtljivih glav in 
avtomatskih glav. Eden naj-
večjih proizvajalcev traktor-
skih piMopov Scharmueller, 
ki ga zastopa podjetje Ta-
groM iz Velesovega, je razvil 
novo tehnologijo, imenovano 

system K80. Ta omogoča 30-
stopinjski kot manevriranja, 
kar omogoča nagle prehode 
iz polj, travnikov in dnigih 
površin na dovozne poti zara-
di večje hoiizontalne obre-
menitve. Pri klasičnih priklo-
pih SO mogoče obremenitve 
do treh ton in pol, medtem 
ko je s Systemom K 80 mo-
goča obremenitev vse do šest 
ton. Namenjen je za vleko 
raznih prikolic, cistern, ba-
lirk, kombajnov za krompir 
in zelje, ter drugih vlečnih 
sredstev, predvsem za priklo-
pe z večjo nosilnostjo. Ob 
tem System K 80 preprečuje 
tako imenovana sunkovita 
tolčenja v priklop, kar se dol-
goročno preprečuje pred-
vsem na okvare bloka motor-
ja in menjalnika. System 
K80 je mogoče priključiti na 
najtežjih dostopnih mestih, 
dovolj je, da imamo najmanj 
20 stopinj naklona. Med 
glavnimi prednostmi so 
možnost večje horizontalne 
obremenitve (do 5,8 tone), 
preprosto in hitro odpenjanje 
tudi na težjih površinah, niz-
ki stroški vzdrževanja (zgolj 
mazanje), visoka zmogljivost 
opore in priklopne obreme-
nitve, lahko obvladovanje in 
bistveno višja vama hitrost 
vožnje, možnost prisilnega 
krmiljenja, robustnost ter 
dolga življenjska doba. 

iNK̂CVC » PtOÔ V̂-̂  vir' 
SCHAKMULLER—i-
MnUuiurrLiiia r 

Tel.: 04/25 76 580. Fax.: 04/25 76 582. » l̂ošta: toinaLvrecek@S5.nel 
Mtel.: 041/402 946 ali 051/338 689 

A K C I J A - v mesecu MAJU in JUNIJU POSEBEN 
PROMOCIJSKI POPUST ZA SISTEM K 80 - 1 5 % 

Prikl jučki za v s e v r s ta traktorjev in pr ikol ic 

V S E IZ ENE R O K E 
Avtomatske glave, vlečni drogovi, 
vlečna ušesa. pitonfix. 
avtomatske kljuke in še vse. kar potrebujete 
za resnično dober priključek. 

V i s o k o k v a l i t e t n a 
plat išča za v s a k traktor po u g o d n i h c e n a h 

otrebujete mš^ fM ^ u J ^ M 

nnVTIK̂ EKSTIL 
d.0.0. 

Smo kakovostni In uspešni proizvajalci navtičnih izdelkov na po-
dročju zunanje opreme plovil iz tekstila. 
V svoje vrste vabimo ambiciozno strokovnjakinjo, ki je pripravljena 
sprejeti nove delovne izzive za delovno mesto: 

ŠIVILJA 
Pogoji: 
- končana IV. ali V. stopnja izobrazbe teksfilne-konfekcijske smeri 

Delo obsega: modeliranje, krojenje, šivanje, kompletiranje izdel-
kov v zaključeno celoto 

Nudimo: urejeno delovno okolje, ustrezen osebni dohodek, 
samostojno in kreativno delo 

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, s poskusnim 
delom, z možnostjo kasnejšega podaljšanja. 
Vse kandidatke, ki Imajo veselje do dela, vabimo, da oddajo svo-
je ponudbe z ustreznimi dokazili osem dni po objavi na naslov: 
NAVTIKATEKSTIL, D. O. O., Z^reznica 12a, 4274 Žirovnica, 
tel. št.: 041/41 1 507. 

Kozje mleko za zdravje 
in dobro počutje 
Kozje mleko je precej bolj "natančno" kot goveje, zato je pri predelavi v sir in jogurt potrebno več 
pazljivosti, pravi kozjerejec Marko. Potočnik. 

MATJAŽ G R E G O R I Č 

Podreča - "Doma smo imeli 
tri kure in pet zajcev," pravi 
Marko Potočnik, ki ima že 
od rane mladosti željo, da bi 
imel kmetijo in živino. Zdaj 
na Podreči goji okoli 70 koz, 
ki dajejo dovolj mleka za 
predelavo v sir in jogurt, za 
katerega je lani na izboru 
Dobrote slovenskih kmetij 
dobil tudi zlato in bronasto 
priznanje. 

S kozami se je pred nekaj 
leti Marko začel ukvarjati 
predvsem zaradi zdravja 
oziroma težav s hrbtenico, 
ki jih je najprej poskušal re-
šiti z zdravili, a so mu ta 
povzročila še težave z želod-
cem. "Kozje mleko je zdra-
vo in odkar ga uživamo, v 
družini nimamo več nobe-
ne bolezni," pravi Marko. 
Med 70 kozami je letos ne-
kaj manj molznih, ker so 
breje, sicer pa sva z ženo 
imela načrte za večjo čredo 
in za sirarno, vendar zaradi 
prostorskih omejitev to ni 
izvedljivo." Potočnikovi 
imajo vso zemljo za košnjo 
v najemu, kar povzroča pre-
cej težav in stroškov s koš-
njo, saj je najbližja njiva pri 
Zbiljah, najbolj oddaljen 
travnik pa kar osem kilome-
trov daleč. 

Marko Potočnik s Podreče 
goji okoli 70 koz. 

S prodajo sira in jogurta 
ni težav 

Koze, ki so vse bele sanske 
pasme, redijo v hlevu, kar je 
po mnenju strokovnjakov 
tudi najbolje, saj je pri kozah 
precej težje zagotavljati kon-
stantno mleko kot pri govedi. 
Pri Potočnikovih namolzejo 
okoli 100 litrov mleka na dva 
dni, ko bodo molzne vse 
koze, bodo takšno količino 
namolzli vsak dan. 

Ker je povpraševanje po 
kozjem mleku in mlečnih iz-
delkih v zadnjem času vse 
večje, težav s prodajo ni. Ne-
kaj mleka prodajo kar doma, 
del v sirarno, večino pa ga v 

RQdioJ'ri9lQy 
G o r e n j s k a 96 M H z 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

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, p 
saj se največ dc^aja prav 
v naših krajih. 

Prvi Slovenec, 
kije bil dvakrat zaprt 
na Golem otoku. 

Cena za bralce X * 
Gorenjskega glasa z 
20% popustom 
samo 

2 3 , 2 
+ poitnina 

Gorenjski Glas 

HADOVAN tUtAST 

V I H A R N I K 
NA RAZPOTJIH CASA 

Ko bodo molzne vse koze, bodo Potočnikovi pridelati loo 
litrov mleka na dan. 

sir in jogurt predelajo kar 
doma. Kupci pridejo z vseh 
koncev, predvsem iz Kranja, 
Medvod, Škofje Loke, Ljub-
ljane in tudi Kamnika. Za sii 
se zanimajo tudi gostinci, 
prav tako za mesne izdelke, 
vendar se Potočnikovi ukvar-
jajo samo z mlekom. "Ce ne 
bi bili stroški za košnjo, sila-
žo in najemnine tako visoki, 
bi se dalo preživeti s 50 do 
60 kozami," dodaja Marko. 

Nagrada velika 
vzpodbuda 

Marko Potočnik je na lan-
skem izboru Dobrote sloven-

skih kmetij prejel zlato pri-
znanje za navaden kozji jo-
gurt in še bronasto za sadne-
ga. "Priznanje je bilo velika 
vzpodbuda in potrdilo, da 
nekaj že znamo narediti, z 
ženo sva tudi dobila zagon za 
nadaljnje vlaganje v kozjere-
jo. Upam, da se bodo naši jo-
gurti tudi na letošnjem izbo-
ru uvrstili dobro. Kozje mle-
ko je sicer veliko bolj "na-
tančno" kot goveje, zato ima-
jo nekateri ljudje predsodek, 
da smrdi, vendar ob pravilni 
molži in hlajenju nima ne-
prijetnega vonja, je pa vseka-
kor bolj zdravo in lažje pre-
bavljivo kot goveje. 

Delavnici o vodenju turistične dejavnosti 

Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na delavnici 
Kako uspešno voditi kamp in turistično kmetijo, v sredo, 21 . 
maja , ob 17. uri in Kako voditi turistični penzion in oddajati 
mesto za piknik, v torek, 27. maja, ob 15.30. Prijave in več 
informacij po tel.: 04/257 88 28 ali info@ctrp-kranj.si. M. C . 

Za ras brlelimo (as 

mailto:eto.zaplotnik@g-glas.si
mailto:toinaLvrecek@S5.nel
mailto:info@ctrp-kranj.si
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

N«i)(ilo IS obiKO spitjemamo po lelefonu 04/201-4J-00, faksu 04/'!01-42-13 ili (Mbno m BI«wciiovi cesti 4, 

v Ktanlu 4? p« poiti - ite portika In / e m U do 11.00 wi' C e i « ogljiov In ponudi) v nidnlil: liitdno obodna. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 9 1 , 4 2 4 0 

RADOVLJICA, TEL: 04/53 15 249. FAX: 04/53 04 230 

MADŽARSKE TOPUCE: 15. 5. - 1 8 . 5., 2 i . 6. - 24. 6., 26. 6. - 29. 

6., 7. 8 . - 1 0 . 8.; TRST 14. 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 O B J A V L J A M O V R U B R I K I G L A S O V 

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

PRIREDITVE 

Praznovanje dneva upokojencev 
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane 
na praznovanje dneva upokojenca, ki bo v soboto, 17. maja, 
v Domu krajanov na Zg. Beli. Začetek bo ob 15. uri. 

IZLETI 

Letovanje v Izoli 
Žirovnica • Sekcija turistični izleti pri Društvu upokojencev 
Žirovnica obvešča svoje člane, da je za letovanje od 15. juli-
ja do 22. julija v Hotelu Delfin v IzoJi še nekaj prostih mest. 
Prijave in informacije po tel.: 58013 0 4 ali gsm: 041/765 426. 

V Mozirski gaj in Topolšico 
Škofja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka zaradi ve-
likega zanimanja znova vabi v Mozirski gaj in Topolšico, in 
sicer v torek, 3. junija. Odhod bo ob 7. uri izpred avtobusne 
postaje. Prijave sprejemajo v pisarni društva vsako sredo in 
petek od 9. do 11. ure do zasedbe avtobusa. 

Kobariška zgodovinska pot 
Kranj - Planinci in pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v 
četrtek, 22. maja, na pohod po kobariški zgodovinski poti. 
Zmerne hoje bo za 4 do 5 ur. Odhod posebnega avtobusa bo 
ob 7. uri izpred Creine. Prijave z vplačili sprejemajo v 
društveni pisarni do ponedeljka, 19. maja. 

Na Poldanovec 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi svoje člane in 
druge planince v soboto, 17. maja, na izlet na Poldanovec. 
Odhod s posebnim avtobusom izpred hotela Creina bo ob 
7. uri. Zahtevne hoje bo za okrog 5 do 6 ur. Informacije in 
prijave: e-pošta bukovsek@gmail.com ali SMS po tel. 031 
643467; e-pošta j .malovrh@email .s i ali SMS po tel. 
041/414161 ali v pisarni društva ob sredah od 17. do 18. ure, 
Poslovni center Planina 3, Kranj. 

V Tuhinjske toplice in Zagorje 
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica organizira v 
četrtek, 15. maja, turistično-kopalni izlet v Tuhinjske toplice 
in Zagorje, Bizeljsko, Zasavje. Prijave in informacije v torkih 
in četrtkih do zasedenosti mest po tel.: 580 13 0 4 - pisarna 
društva ali gsm 041/765 426 - Nataša. 

Trst-Škocjanske jame 
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča člane, 
da organizira v četrtek, 29. maja, enodnevni izlet v Trst in 
Škocjanske jame. Pokličite po tel.: 2023 433. 

Po Koroškem 
Predoslje - Društvo upokojencev Predoslje vabi svoje člane 
na izlet po Koroškem, ki bo 20. maja. Do zasedbe mest v av-
tobusu se lahko prijavite v pisarni društva 14. maja od 16. do 
17. ure. 

V Posavsko hribovje 
Bitnje, Stražišče • Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi 
v sredo, 14. maja, na izlet na Gore (791 m) in Kopitnik (910 
m) v Posavskem hribovju. Odhod avtobusa bo ob 9. uri z av-
tobusnih postaj v Spodnjih Bitnjah in vseh postaj proti 
Stražišču. Prijave in informacije po tel.: 040/268 005. 

Na avstrijsko Koroško 
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi 
v četrtek, 22. maja, na izlet po avstrijskem Koroškem. 
Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred vseh postajališč od La-
bor do Žabnice. Prijave in informacije po tel.: 040/696 163. 

Po Oglarski poti 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi v soboto, 17. maja, na 
tradicionalni že 8. pohod po Oglarski poti. Pohod boste za-

čeli pri Lovskem domu na Doiah pri Litiji, Pot tehnično ni za-
htevna, skupne hoje bo 4 ure, saj je pohod dolg 12 kilo-
metrov. Odhod posebnega avtobusa bo ob 7. uri izpred cen-
tra Mercator na Primskovem. Prijavite se v pisarni društva 
do četrtka, 15. maja, ali po telefonu 23 67 850 ali pri Marjanu 
041/879 312. 

Na Sveto goro 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur 
vabi v soboto, 17. maja, na izlet in pohod na Sveto goro 
nad Novo Gorico. Odhod ob 6. uri z manjšim avtobusom 
iz Šenčurja. Za pohodnike bo skupne hoje 2 do 4 ure, av-
tobus pa bo ostale peljal na Sveto goro. V primeru neu-
godnega vremena se bodo na Sveto goro peljali tudi po-
hodniki. Prijavite se na tel. št. 25 31 591 do 20. ure v torek, 
13. maja. 

18. nočni Rokovnjaški pohod 
Kamnik - Meddruštveni odbor Kamniško Bistriškega ob-
močja, Planinsko društvo Kamnik ter Organizacijski odbor 
pohoda tudi letos vabijo na 18. nočni Rokovnjaški pohod. 
Pohodniki se bodo odpravili na pot 17. maja ob 20.30 izpred 
Gostinskega podjetja Trojane na Trojanah. Pot bo dolga do-
brih 40 km. Hoje je za 10 ur. Podrobnosti lahko dobite na te-
lefonski številki: 0 1/839 13 45 - PD Kamnik; pdkamnik-
©siol.net, kjer sprejemajo tudi prijave za večje skupine ali 
Lado Kladnik: 041/325 764 - lado.kladnik@gmail.com. Prija-
viti pa se bo moč tudi osebno, dve uri pred odhodom, na 
vpisnem mestu na Trojanah. 

Na Kurji vrh 
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira v 
soboto, 17. maja, vzpon na Kurji vrh (1750 m) v Martuljkovi 
skupini. Hoje bo za 6 ur. Prijave po tel.: 041/718 965, 533 64 
60 ali 031 /345 209. 

Na Planino pod Golico 
Jesenice - TIC Jesenice ob mednarodnem dnevu muzejev 
in prazniku narcis vabi na 3. pohod po stari rudni poti, ki 
bo v petek, 16. maja. Zbor ob 9.45 na Stari Savi za tiste, ki 
se želite peljati z avtobusom, in ob 10. uri pred Kosovo 
graščino za tiste, ki radi hodite. Okoli 16. ure vas bodo 
pripeljali pred Kosovo graščino, kjer si lahko ogledate razs-
tavo Od Tugomerja do Omer Paše" ob 80. letnici gleda-
liškega in filmskega igralca Miha Baloha. Prijave sprejema-
jo na TIC-u Jesenice do četrtka, 15. maja, po tel. 04/586 31 
78 ali 04/581 34 16 in na e-pošti t ic@ragor.s i ali 
tic.jesenice@siol.net. 

Pohod vseh generacij 
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi jutri na skup-
ni pohod vseh generacij, ki je organiziran v sklopu akcije 
Šport in špas RTV Slovenija. Zbor bo ob 9. uri pred pisarno 
društva. 

Kolesarjenje 
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi v sredo, 14. 
maja, na kolesarjenje. Odhod bo ob 9. uri izpred društvene 
pisarne. 

Na splavarjenje po Dravi 
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor vabi svoje člane 
na avtobusni izlet - na splavarjenje po Dravi, ki bo v četrtek, 
29. maja, z odhodom avtobusa z Bele ob 7. uri, iz Preddvo-
ra ob 7.05, iz Hotemaž ob 7.10, iz Kokre ob 7.20. Informaci-
je dobite pri poverjenikih, ki sprejemajo tudi prijave. V pi-
sarni društva bodo sprejemali prijave v sredo, 14. maja, ob 
10. uri. 

PREDAVANJA 

o boleznih ščitnice 
Kranj - Iz Društva za pomoč pri obolenjih ščitnice vabijo vse 
člane in vse tiste, ki jih zanimajo bolezni ščitnice, na sreča-
nje in predavanje Metuljčkov in Metujčic, kot sami sebe 
imenujejo, ki bo v OŠ Simona Jenka, Komenskega ulica 2, v 
ponedeljek, 12. maja, ob 18. uri. Z vami bo tudi Zdravko 
Atanasov, zelo priznan iridiolog. 

Proučevanje Sv. pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri ob 9. uri v Dom 
krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41 , na proučevanje Sv. 
pisma z okvirno temo: Kaj načrtuje Sv. Duh z menoj? 
Srečanje bo povezoval Horst Liebhauser. Vstopnine ni. 

Povezanost uma in telesa 
Kranj • HUMANA združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje vabi v torek, 13. maja, ob 16. uri na predavanje in 
pogovor na temo Povezanost uma in telesa, ki bo v 

društveni pisarni na Oldhamski 14. Vodil ga bo mag, Edo 
Belak. Informacije po 04/2011 720. 

OBVESTILA 

Vabljeni pevci 
Radovljica - Pevsko društvo Anton Tomaž Linhart iz 
Radovljice vabi k sodelovanju pevce (zaželeni moški glaso-
vi). Pevke in pevci Mešanega pevskega zbora Anton Tomaž 
Linhart imamo vaje vsako sredo ob 20. uri v Osnovni šoli 
Frana Seliškega Finžgarja v Lescah. 

Planinske postojanke 
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice obvešča, da sta 
planinski postojanki Koča na Golici in Koča pri izviru Soče 
odprti. 

Preizkus hoje na 2 kilometra 
Naklo - V Naklem bo jutri od 10. do 11 .30 preizkus hoje na 2 
kilometra, ki bo potekal na travniku pred Splošno ambulan-
to oz. Lekarno, Stara cesta 61, v Naklem. Z njim bodo 
strokovnjaki ocenili vašo telesno zmogljivost, vam za ohra-
nitev zdravja svetovali primerno telesno dejavnost, izmerili 
pa vam bomo tudi krvni tlak in kn/ni sladkor. Več informacij 
lahko dobite po tel. 031/425 687 ali 04/533 01 68. 

Radovljica • Zdravstveni dom Radovljica organizira jutri od 
8. do 10. ure pri Osnovni šoli A. T. Linharta test hoje na 2 
kilometra. 

Začetni tečaj tenisa 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi svoje člane na za-
četni tečaj tenisa, ki se bo začel v ponedeljek, 19. maja, ob 8. 
uri na terasi teniškega društva Triglav Kranj, Partizanska 22. 

Kolesarski sejem v Ško^i Loki 
Ško^a Loka - Treking klub Škofja Loka obvešča, da bo jutri 
na tržnem prostoru bivše vojašnice v Škofji Loki od 8. do 19. 
ure tradicionalni Kolesarski sejem. Potekala bo komisijska 
prodaja rabljenih koles in kolesarske opreme, strokovno sve-
tovanje pri nakupu, prodaja novih koles. 

Brezplačne delavnice 
Naklo - Biotehniški center Naklo organizira brezplačne 
delavnice v okviru TVU, in sicer: Oskrba balkonskih rastlin 
(23. maj), (Ne)znani Tone Pavček {27. maj) in Kultura cvet-
ja (29. maj). Prijave in informacije so na voljo na številki 
04/277 21 20 ali 041/499 934. 

Naklo, Preddvor - Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj 
vabi vse, ki jih zanima turistična dejavnost na podeželju, na 
brezplačni delavnici Kako uspešno voditi kamp in turistično 
kmetijo v sredo, 21. maja, ob 17. uri in Kako voditi turistični 
penzion in oddajati mesto za piknik v torek, 27. maja, ob 
15.30. Prijave in več informacij po tel: 04/257 88 28 ali 
info@ctrp-kranj.si. 

KONCERTI 

Festival jazz Cerkno 
Cerkno - Od 15. do 17. maja bo v Cerknem potekal 13. med-
narodni festival Jazz Cerkno, ki se letos poleg številnih 
nastopov domačih in tujih jazzovskih izvajalcev ponaša tudi 
s pestrim spremljevalnim programom. 

Srečanje oktetov in malih vokalnih skupin 
Tunjice - V nedeljo bo v Tunjicah pri Kamniku ob 15. uri 10. 
Srečanje oktetov in malih vokalnih skupin, kjer bo kot gost 
nastopil tudi legendami Slovenski oktet. Sodelovali pa bodo 
še Tunjiški in Šenturški oktet, oktet Pirnat, oktet Zagorje in 
Kranjski kvintet. Organizator je Pevsko društvo tunjiški ok-
tet. 

Koncertna matineja za materinski dan 
Celovec - V Slovenskem kulturnem centtu Korotan, Albert-
gasse 48, 8. okraj, Dunaj, se bo v nedeljo ob 11 . uri začela 
koncertna matineja za materinski dan. Nastopila bosta Tina 
Žerdin (harfa) in Primož Kranjc (harmonika). 

Koncert zbora Perpetuum jazzile 
Žirovnica - Zavod za turizem in kulturo Žirovnica vabi na 
koncert zbora Perpetuum Jazzile, ki bo danes ob 20. uri v 
Domu Albina in Julke Pibernik na Javorniku. Informacije: 
GSM 040/201 929 in e-pošta ztk@telemach.net. 

Koncert KPZ Mysterium in vokalne skupine Vinika 
Kranj • Koncert Vokalne skupine Vinika iz Goriških Brd in 
KPZ Mysterium Kranj bo jutri ob 20. uri v baročni dvorani 
Linhartove graščine v Radovljici. 
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RAZSTAVE 

Likovna dela Franca Branka Škofica 
Jesenice - V Razstavnem salonu Dolik bodo danes ob i8. uri 
odprli razstavo likovnih del slikarja in kiparja Franca Branka 
Škofica. 

Dobrodelna razstava slik in ročnih del 
Radovljica - Društvo upokojencev Radovljica vabi na odprtje 
dobrodelne razstave slik in ročnih del jutri ob io. uri v pros-
torih OŠ Antona janše Radovljica. Sodelovali bodo učenci 
OŠ A. Janše in Ž P Z Upa Radovljica. Razstava bo odprta v 
soboto do 18. ure in v nedeljo od 9. do 19. ure. 

Olja na platnu 
Ljubljana - V torek bodo v Galeriji Staneta Kregarja v Zavodu 
sv. Stanislava odprli razstavo olj na platnu Polone in Davida 
Ličen. 

Osem ciljev za en svet 
Kranj - Od 9. do 30. maja je v avli študijskega oddelka kranj-
ske knjižnice na Tavčarjevi 41 na ogled razstava Osem ciljev 
za en svet, ki jo pripravlja Društvo za človekove pravice in 
človeku prijazne dejavnosti HUMANITAS. Izkoreniniti abso-
lutno revščino do leta 2015 je poglavitni cilj, ki si ga je zas-
tavilo 189 voditeljev držav sveta ob prelomu tisočletja. 

Z A P O P O L N PREGLED SI O G L E J T E 
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LOTO 
Rezultati 37. kroga - 7. maja 2 0 0 S 

1, 3. 7. 14. 24, 27. 35 'n 

Lotko: 8 4 2 4 2 5 

Predvideni sklad 38. kroga za Sedmico: 200.000 EUR 
Predvideni sklad 38. kroga za Lotka: 135.000 EUR 

GG 
naročnine 

04/201 42 41 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

N E P R E M I Č N I N E 
RCA.L C S T A T E 

s v n * RE d.0.0. 
Enota Kranj 
Nazorjeva ulica 3 
4000 Kranj 
tel.: 04/2811-000 
fax: 04/2026-459 

Email: kranj(g)svet-nepremicnine.si 
http://w\vw,5vet-nepremicnine.si 

v naselju Rakovica. 2 km iz Kranja v 
smefi proti Besnid je v letu 200S zaklju-
čena adaptadja 6 stanovanjskih enot 
Dve enoti sta že prodani, r u p ^ a j je U : 
' HtŠA: enostanovanjska. ki predstavlja 
skupno 109,9 ^ stanovanjske površi-
ne ter dodatno teraso, balkon in parce> 
Io veliko 1:3 m2. Cena 180.000 EUR. 
• v tristanovanjski hiši je v mansardi na 
voljo večje enosobno stanovanje, ki 
predstavlja 51,67 rm stanovanjske povr-
šine in balkon. Cena 100.000 EUR. 

• v dvostanovanjski hiši je na voljo dvo-
sobno stanovanje, pritlično, primemo 
tudi za invalide 43.19 r m -t- 42^1 m2 
parcele, cena 100.000 EUR in dvosob-
no dupleks star>ovan)e v nadstropju v 
velikosti 75,05 m2 (57m2 upor. povr.) + 
3642 rnz parceie. Cena uz.ooo EUR. 
Stanovanja so narejena na ključ. Stano-
vanja imajo vse svoje lastne prikljuAe, 
svojo čistilno napravo in centralno kur-
javo na plin ter parkirišča. 
KRANj-Planina 1: veQe enosobno, 41,87 
mz, pritličje, I. 1977, z atrijem. Cena 
99.000 EUR. 
KRAN|-Pbnina I: dvosobno. 64.90 ma. 
1.1973, z balkonom, VP. Cena 117.000 
EUR. 
KRANj-Planina I: dvosobno, 56 mz 
stan. površine in 26 m2 kleti. 1.1950, 
balkon, lastna CK. Cena 90.500 EUR. 
ŽIRI: 3068 m2 od tega cca. 2/3 stavbne-
ga zemljišča, sončna lega. infrastniktu-
ra v Mlžinl. Cena 89.000 EUR. 
VSO OSTALO PONUDBO SI OGLEJ-
TE NA NAŠI SPLETNI STRANI 

w w w . s v e t - n e p r c n i i c n i n c . s i 

K.R. NEPREMIČNINE 
Lesce d.0.0., 
Begunjska 2 
GSM: 041/436-544. 
041/423-5" 

Prodamo stariovanja: 
RADOVLJICA: ohranjeno polkletno 
dvosobno stanovanje v bližini zdrav, 
doma. kopališča, šole, vrtca ... v 
izmeri 46 m2 ugodno prodamo. Let-
nik 1976, opremljeno. CENA: 74.000 
EUR. 
RADOVLJICA: trisobno, stanovanje v 
3./4 nadst., 68 mz, letnik 1985, ure-
jeno, dobra razporeditev, oprem-
ljeno. vsetjrvo 10/08. CENA: 143.000 
EUR. 

KRANJ: 66 mz, trisobno, novograd-
nja, 3-/4 nad. m odlični lokadji blizu 
zdrav. doma. avtobusne postaje, lep 
razgled, dvigalo, vseljivo 08. CENA: 
156.000 EUR. 

www.kr -nepremicn ine . s i 

DOM AGENT d.o.o. 
^NEPREMIČNINSKA AGENCIJA 

. ^ o t u j t v i ul. I. Knnj 

T0I. 041/71371 1 , 059/032000 

Hiše prodamo: 
Vodice: 214 m2, zemljišče 2054 mz + 
15.132 m2 kmetij, zemljišča. I. 1980, 
atrijsb. cena 850.000 EUR. 
Stanovanje prodamo: 
Gozd Martuljek: nov trisobni apart-
ma, 103 m2, bruto 330 mz, nadst. 
materiali, cena 262.164 EUR. 
Poskjvno/gostinski prostor prodamo: 
Kranj: 307 mz, potreben prenove, 
350.000 EUR. 
Zemljišče prodamo: 
Možjanca: 1476 m2, razgled, k. zem-
Ijišče, 40 EUR. 
Oddamo stanovanje: 
Lj-Stanežiče: dvosobno novo stano-
vanje, 400 EUR/na mesec. 
Oddamo poskmni prostor 
Kranj: pisarna, I. nadst., 42 m2, C. 
Staneta Žagarja Kranj, 420 EUR/mz. 
Za naše stranke iščemo: garsonjero, 
1-, 2- ali 3-5obno stanovanje v Kranju 
aliokotid. 

\vww domageni.s« 

n domplan 
dfužbtt a inženiring. oeprerrMnine. 
urtttntEem In enof̂ etiKo. d.d. 
Krer̂ . btê vvoiaos« 14 

tmU041/M7'4S3 

www.dompian.s i 

Ugodna prodaja novih stanovanj v 
Struževem pri Kranju. 
Več podatkov na intemetu • http: f/ 
agerKi|a^mptan.$i 
STANOVANJE PRODAMO 
Kran}, Planina II, dvosobno + kabi-
net, VI. nadstr., v izmeri 79,5 mz, I. 
izgr. 1982, dvigalo, vsi priključki, 
cena 119.500,00 EUR, možnost vse-
litve oktober 2008. 
Kranj, ^riijevo nasdje, enosobno, II. 
nadstr. v izmeri 36,79 m 2 . 1 . Izgr. 
1971. potrebno obnove, cena 
80.000,00 EUR in garaža v pritličju 
garažne hiše v Izmeri 12 mz. I. izgr. 
1971. cena 13.000.00 EUR. 
Kranj, Zlato poije, v mansardi objek-
ta dve popolnoma na novo zgrajeni 
dvosobni stanovanji -t- kabinet v iz-
meri 61 ,00 m2. I. izgrad. objekta 
1953.1. izgradnje stanovanj 2008. CK 
na plin. vsi priključki, tlaki laminat, 
klima, cena 102.000.00 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v 
III. nadstr., izmere 73.80 m2,1. I^r . 
1965, obnovljeno 2005. kopalnica. 
WC centralna na plin.vselitev po do-
govoru. cena 130.000,00 EUR. 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66,82 mz, delno ob-
novljeno v letih 2000 in 2003 (kopal-
nica in okna), I. izgr. 1961, CK, tele-
fon, kabel, telev. balkona ni. cena 
114.755,00 EUR (27.5 mlo SIT). 
Tržič, mestno jedro, 3 dvosobna sta-
novanja v tri nadstropni hiši, veliko-
sti od 61 mz - 83.00 mz. leto izgr. 
1957, v celoti prenovljena leta 2000 
(tlaki, instalacije, kopalnica, CK, tele-
fon, dvigalo) balkona ni, cena 1290 
EUR/mz (309-'35.6o SIT/mz) za 
manjše stanov, in 1230 EUR 
(294.757,20 SIT) za večje stanov., 
vpisana v ZK. vseljiva takoj. 
HI£E-PRODAMO^ 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična, 
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti 
549 m2, CK na olje, tel. garaža, dve 
parkirni mesti, sončna lega. hiša je 
lepo vzdrževana, I. izgrad. 1981. cena 
320.000,00 EUR. 

Križe, Gorenjska, enonadstropna -
dvostanovanjska, tlorisa 75 m2 v vsa-
ki etaži na parceli velikosti 222 m2, L 
izgr. 1936, popolnoma prenovljena 
od L 2004-2006, CK na plin, tel, vse 
instalacije v vsaki etaži ločene, tri 
parkirišča, cena 194.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR • oddamo v 
najem 
Kranj, Stražišče, pritličje v izmeri 110 
mz, primemo 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 + stroški, plačilo po 
možnosti za tri mesece naprej, mož-
nost uporabe takoj. 
Naklo, I. nadstr. v izmeri 50 mz, pri-
memo za pisarne, I. izgr. 1970. pre> 
novljeno I. 2004, CK. internet, tele-
fon, samostojni vhod, parkirna me-
sta zagotovljena, cena 400,00 
EUR/mesečno + stroški cca. 120.00 
EUR skupaj z ogrevanjem. 
Industrijska cona SenČur, novograd-
nja, 400 m2 v pritličju, višina stropa 
4,20 m, cena 9,00 EUR/m2 meseč-
no -f suoški in 300 m2 v I. nadstrop-
ju, višina stropa 3,80 m, cena 8,00 
EUR/m2 mesečno + stroški- tovorno 
dvigalo, primerno za skladišče ali 
proizvodno halo. 
CARA2A . PRODAMO 
Kranj, Planina H, v novem objektu na 
Ul. Tuga Vidmarja v podzemni gara-
ži parkirno mesto, 1. izgr. Z007, cena 
8.500,00 EUR. 
PARCELA. PRODAMO 
javomiški Rovt nad fesenicami 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 9Z9 
mz. sončna lega. 2/3 parcele je bolj 
stmie, od Bohinja je oddaljeno 5 km, 
cen^ 230,ooEUR/m2. 

N E P R E M I Č N I N E 
Maistrov trg iz, 4000 Kranj 
Tel. 04/20213 53,202 25 66 

CSM 051/320 700. Email: infbig>k3-kem.s 

KsKERN 

POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo: 
KRANJ: poslovni prostor (kozmetika, 
frizer, pedikura in pd.) v izmeri 82 
mz. v pritličju o b j e l i , obnova 2004 
leta. parkirni prostori, za 152.000 
EUR. 
KRAN|: kava bar-bistro 52,16 m2, s 
pripadajočim skladiščem 12,10 m2 v 
pritličju objekta, v celoti obnovljeno 
2006.30 sedežev znotraj in zunanja 
terasa zo sedežev, prodajajo s celo-
tno opremo za 170.000 EUR. mož-
nost tudi najema. 
Oddamo: 

KRAN) (bližina): delavnico v izmeri 
200 mz z gradbenim in uporabnim 
dovoljenjem za avtoličarstvo, dostop 
z viličarjem, letnik 98. po 5 EUR/mz 
KRAN): prostor v izmeri 78 mz in 
230 mz v 1 . nadstropju za pisarne, 
servisno dejavnost, obnova 94, po 11 
EUR/m2. 
HISE: 
Prodamo: 
BESNICA: stanovanjska hiša, površi-
ne 250 m2, klet, pritličje, nadstropje 
in mansarda, zgrajena 1970, obnova 
94, parcela 500 m2. cena - 225.000 
EUR. 
BITNjE: 30 let stara hiša, ki ni pod-
kletena, ima ločeno stanovanje v pri-
tličju in ločeno v nadstropju, skupna 
stan. površina je 262 m2 na parceli 
1.719 mz, ob hiši stoji samostojen 
objekt drvarnica, cena *> 250.000 
EUR. 
TRŽIČ (Zvirče): stan. hiša, zgrajena 
do 3. gr. faze, stan. površine i86 mz, 
letnik 2006, 551 m2 zemljišča, mož-
nost Izdelave na ključ, CK na plin. 
mirna lokacija, cena • 180.000 EUR, 
ODUCNA PRILOŽNOST. 
VOCLJE pri Šenčurju: polovice sta-
novanjske hiše v pritlii^u 87 mz, tera-
so 16 mz in kietjo 40 m2, starost 30 
let, zemljišče 515 mz, cena • 118.000 
EUR. 

ŠKOFJA LOKA: nova stan. hiša -
dvojček, zgrajena do 3. gr. faze. janu-
ar zoo8, stan. površine 191 mz, 295 
m2 zemljišča, možnost izdelave na 
ključ, CK na plin, mirna lokacija, cena 
«= 195.000 EUR. 
ZEMLjiiČA: 
Prodamo: 
Kranj (Planina- jug): stavb, zemljišče 
5.044 mz za namembnost poslovne 
dejavnosti (trgovske in storitvene), v 
bližini drugih trgovskih centrov, po 
180 EUR/mz. 
Naklo: stavb, parcela 702 m2 po 170 
EUR/mz. 
Besnica: stavb, parcela 689 nn2 po 75 
EUR/mz. 
Ambrož pod Krvavcem: več stavb, 
parcela od 422-677 m2 po 70 
EUR/m2. 
Kranj - Orle: stavb, parcela 606 m2 
za 59.000 EUR. 
Zak>g pri Cerkljah: stavb, parcela 48Z 
m2 ali 509 m2 po 120 EUR/m2. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 

Ta teden imamo posebno ugodno 
ponudbo stanovanja In sicer: 
Kranj, Planina !: dvosobno. 57 m2 v 
4. nad., letnik 74, vsi priklju^. bal-
kon. cena « 92.000,00 EUR. 
KRANJ, Planina 1 1 : 1 C, 32 mz v 2. 
nad. 3.. balkon, ločena kuhinja, 
letnik 81, cena > 69.500 EUR. 
KRAN|, Vodovodni stolp: dvosobno. 
54 m2 v 4. nad. od 4, letnik 63, obno-
va 2001, cena - 93,000 EUR. 
KRANJ, PLANINA I: trisobno, 80 m2 
v 7. nad., letnik 1974, cena - 115.000 
EUR. 
ŠKOFJA LOKA, PODLUBNIK: dvo-
sobno, 61 m2 v 10. nad., balkon, let-
nik 78, cena - 105 .000 ,00 EUR. 

www.k3-kcrn .$ 
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GKol+l<?r\oll 
EKOLOŠKE, NEPREMIČNINSKE iN 0RU6E STORITVE, 
PROIZVODNJA IN TR60V1NA, 
Mlinska ulica 1, Maribor 

P.E.: Cesta Ste Marie aiDC Mineš 9a. Tržič 

Tel.: 04/592 59 49. Fax.: 04/592 59 48 

Mobitel: 030/30 2 0 11 in 030/30 2 0 16 

Nizkoenergetske montažne hiše 

r i t e 

Mali oglasi 
tek: 2 0 1 4 2 4 7 
f a x : 2 0 1 4 2 1 3 
e -mai l : maliogFasi@g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13 JO in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni ^as: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8. - 1 9 . ure. 

NEPREMIČNINE 
STAMOVAIIJA 
PRODAM 

ENOINPOLSOBNO stanovanje. 9 
040/97&-637 eoosars 

DVOSOBNO stanovdn}e na Planini, 7 1 
m2, v visokem pntft6]u dvo nad. bloka, 
1 . 1950, obnovljeno 2002 , v bližini s « 
nahaja : vrtec. šola. trgovina, banka, 
cena 97.000 EUR. « 041/658-955 

eoo34î  

gekkoprojekt 
nepremičnine 

SrHof 79A, 4000 Kran) 
Jnfo-nep^9ekkopro)ekt.si 

viww.9ekkoprojekt^ 

04 2341 999 
031 67 40 33 

TR I SOBNO stanovanje. VP/3, v skup-
ni izmeri 64.9 m2 na Planini I v Kranju. 
Vsi priključki. 2K urejeno, obnovijeno. 
opremljeno, ugodno. Vse inf. na. « 
041/658-906 ©003626 

ZLATO POLJE. 3-sobno. 70 m2, 
1960. CK. zenieljskj plin. urejena ZK. 
obnovljeno, popolnoma opremljeno, 
vseljivo takoj, «051/321 -664 sooa^so 

Umag, Savudrlja, 200 m od 
morja, prodamo apartmaje 
58-90 m2. letnik '06. visoka 
kakovost, možen ogled. 

041/612-935. 041/311-878 
www.lh/ada-savudrlja^l 

IcrvMtMfn. d. & Ol. JestR ânko 

STANOVANJE v Radovljici, na Cankar-
jevi ulici, bivalne površne 54. 14 m2 z 
balkonom in kletjo, v 4. nadstropju, po 
trzni ceni. « 051/219-566. med 18. 
In 20. uro sooasao 

ODDAM 

G A R S O N J E R O na Planini t. delno 
opremljena, nahaja se v 3/3 nadstrop-
je. možna takojšnja vselitev, cena naj-
ema 250 EUR (šestmesečno predpla-
čilo). «041/721 -655 toosaee 

STANOVANJE 30 m2, delno opre-
mljeno. Planina I. krajše časovno ob-
dobje. miren bk>k. « 031/899-924 

6003415 

HIŠE 
PRODAM 

STAREJŠO, dvostanovanjsko hišo na 
lepi lokaciji, parcela 920 m2, bližir^ 
Podnarta. « 041 /2 09-066 sooa*^ 

ODDAM 

Č E Bi RADI živeli na deželi, oddam sta-
novanje upokojenemu, poštenemu 
paru. po možnosti z vozniškfrn izpitom, 
ugodno Gorenjska. 9 031 /381-751 

00036SO 

POSESTI 
PRODAM 

PARCELO za vikend na Dolenjskem, 
šifra: DOLENJSKA 600342a 

KUPIM 

KMET IJSKO zemljišče ali zapuščeno 
kmetijo v ob. Radovljica z okolico, pla-
čilo takoj. « 031 /727-035 ms * ! * 

KMET IJSKO zemljo na relaciji Radov-
ljica - Žirovnica kupim ali najamem, s 
041/691-243 6002364 

NJIVO ali travnik v okolici Kranja (do 
20 Km), » 031 /42&-527 8003M6 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

PROSTORE na Karoški cesti, v Kra-
nju, 3x 70 m2. Prostori so primerni za 
vse vrste dejavnosti. « 041/361-100 

8002294 

PROSTOR za skladišče ali mimo obrt v 
Kranju, vel. 2 0 0 m2. viš .3 .20 m. « 
0 3 1 / 3 2 8 - 3 7 5 80036i3 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

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

C ITROŠN Saxo 1.0. I. 97 lepo ohra-
njen. 041 /718-856 0003381 

AVTOMAŠI 
ČESNJEVEK 22. CERKgE 

Renault CJio, 1.99, Renault Kangoo. I. 
99. Renault Tvvingo, I. 2001. Citroen 
Xsara Coupe. I. 2000, Opel Corsa, I. 
2004. Peugeot 206, I. 2000. 
Hyundai Accent, I. 2000. Fiat Punto. 
1. 2000, Renault Twingo. I. 97, VW 
Golf IV. I. 98. Ford Fiesta. I. 97. Dae-
woo Lanos. 1 . 9 9 , VW Rolo. 1.2001. 

K R E D I T NA P O L O Ž N I C E 

Garandja 
TEL: 031/490 012 

CITROEN Picasso 2 .0 HDI. 1. 05 . 
37.000 km kupljen v SLO. 1 . lastnik, 
serv. knjiga. « 04/25-26-860 , 
0 3 1 / 5 0 6 - 6 7 3 

8003467 

SAXO. I. 0 1 . 82 .000 km 5 vrat. servo. 
1. lastnik odlično ohranjen, modre b.. 
« 0 4 / 2 5 - 2 6 ^ 6 0 . 0 4 1 / 8 1 6 - 5 2 8 

8003468 

FIAT Punto. I. 01 klima In ostala opre-
ma. cena: 3 . 5 0 0 . 0 0 EUR. 9 
0 4 0 / 1 2 9 - 1 8 5 8003461 

HVUNDAI Getz 1 . 3 , 1 . 05 . 19 .000 km 
srebrn, klima, v garanciji, kot nov, mo-
žen kredrt na položnice. 9 04 1 /543 -
876 

6003524 

AVTO )OLLY 
prodajal, prepis, odkup vozil, 

Osmen Durakovt^ s.p. 
Hra$tje48. Kranj, industrijska cona 

Hrastje (pri Agromehaniki). 
tel.: 041/774 286.041/S61 504 

PORSCHE CAVENNE 4x4 3.1 i, I. 
2006/07. cena 45.999 EUR. AKCIJA 
kasko gratis, KIA CARNIVAL 2.9 
CRDI. I. 2002/05, 6 sedežev, cena 
7.399 EUR, BMW 2.0 0 I. 2003/04 
touring. c«na 11.999 ^^R. AKCIJA ka-
sko gratis. AUDI A 4 1 . 9 TDl nov mo-
del, I. 2005/06. cena 19.299 EUR. 
AKCIJA kasko gratis. FORD CALAXY 
1.9 TDl, 130 KM, 1. 2003/04,7 sede-
žev. ccna 12.399 EUR. BMW 530 D, I. 
2004. slovenski. 100.000 km, cena 
27.999 EUR. AKCIJA kasko gratis, 
BMW XS I. 2002 4x4 3.0 D. cena 
25.999 EUR. AKCIJA kasko gratis. 
OPEL ASTRA 2.0 OTI, 1. 200i. 5 v. 
črna. cena 6.599 EUR. AKCIJA kasko 
gratis. OPEL ASTRA 1 .6 i TWIN 
PORT TESTNO VOZILO, 20.000 
km, I. 2005. cena 8-799 EUR, AUDI 
ALLROAD 2.7 i, I. 2000. 1. lastnica. 
4x4. cena 10.399 EUR, AKCIJA kasko 
gratis, P O L O I - 99/00, vsa opre-
ma. cena 2.999 EUR. AKCIJA kasko 
gratis, OPEL CORSA 1.2 16 V. 5 V, I. 
99/00, 70.000 km, kot nov, cena 
3.299 EUR, AKCIJA kasko gratis. 
OPEL MERIVA 1.7 CDTI, I. 2004, 
cena 7-999 EUR, AKCIJA kasko gra-
tis, FIAT BRAVA 1 .616 V. L 2000. avt. 
klima, cena 3.499 EUR. AKCIJA ka-
sko gratis, FIAT BRAVA 1.6 16V, L 
1997. AVT. KLIMA, cena 2.599 EUR, 
akcija kasko gratis. AUOi A 4 1 . 9 TDl 
n o KM karavan, 1.1999. cena 6.999 
EUR, AKCIJA kasko gratis. AUDI A 3 
1.6 B ŠPORT, L 1999/2000. cena 
6.999 EUR, AKCIJA kasko gratis. 
HONDA HRVI.6AVTOMATIK4X4J. 
1999, cena 5.399 EUR. AKCIJA kasko 
gratis. BMW 5252 D, L 1998 TOU-
RINC ODLIČEN, cena 6.999 EUR. 
AKCIJA kasko gratis, CITROfiN XSA-
RA 14 i, I. 2001 ,5 VRAT, cena 5.199 
EUR. AKCIJA kasko gratis, BMW 318 
I, lim., I. 1998/99. cena 7.599 EUR, 
AKCIJA kasko gratis, TOVOTA 
AVENSIS VAGON, I. 2001 . ccna 
7.399 EUR, AKCIJA kasko gratis. RE-
NAULT LAGUNA 1.6 16 V, I. 2001, 
cena 6.299 EUR. AKCIJA kasko gra-
tis, CITROCN ZX 1.9 diesel. I. 1993. 
cena 1.199 EUR, AKCIJA kasko gratis, 
ALFA 1 4 6 1 4 TS, I. 1998, cena 2.799 
EUR, AKCIJA kasko gratis. 
Na zabgi vedno 6c>-70 vozil. 

wvAv.avto-jolly.si 

http://www.gorenjskiglas.si/kazipot
mailto:narocnine@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://w/vw,5vet-nepremicnine.si
http://www.svet-neprcniicninc.si
http://www.kr-nepremicnine.si
http://www.dompian.si
http://WWW.CORENjSKIGLAS.SI
mailto:maliogFasi@g-glas.si
http://www.lh/ada-savudrlja%5el


MALI OGLASI info@g'g^s.si 21 

MITSUBISHI Pajero Pinin 1 .8 GDI 
4x4, I. W 0 0 . 1 1 8 . 0 0 0 km Klima, 
ABS. iepo ohranjen. 9 040/870-430 

OPEL Astra 1 .4 , 1 . 97. 160 .000 km 3 
vrata, registriran celo leto. lepo ohra-
njen in Fiat TIpo 1 .4 lE. I. 94. reg. 
7/08, CZ, el. stekla, lepo ohranjne, 
cena po dogovonj. « 04 1 /464-622 

a003447 

PEUGEOT 206 1 .9 DIESEL, I. 00, 
172 .600 km. « 0 3 1 / 4 5 5 - 2 1 7 

8003498 

MEGAN Scenic 1 .6 . 16V. I. 00, 
139 .000 km temno sive barve, odlično 
ohranjen, cena: 5 . 7 9 0 , 0 0 EUR. « 
04 1 /85 1 -86 1 80034&2 

RENAULT 5 five, I. 96 dobro ohra-
njen, reg. do 9/08, cena po dogovo-
ru. « 0 3 1 / 7 6 6 - 8 3 6 eoo34®5 

RENAULT Clk) 1 .2 . I. 98, 76.000 km 
dobro ohranjen, zraven prodam gume 
2 alu platišči 1 6 5 / 7 0 / 1 2 , cena po do-
govoru, 9 041 /450-680 eooMOi 

RENAULT Clk) 1 .2 , L 99 izredno ohra-
njen, cena: 1 . 8 5 0 , 0 0 EUR. « 
041/268-660 eoossoe 

RENAULT Clio Extreme 1 . 2 . IGV. 1 .04 
vsa oprema, prvi lastnik. « 0 3 1 / 5 5 9 -
5 7 0 «003473 

RENAULT Kangoo 1 . 4 , 1 . 9 9 , 147.200 
km 5 5 KW, 1 3 9 0 cm3. 6 sedežev, 1. 
lastnik, « 0 3 1 / 3 3 0 - 0 4 0 eoossoe 

RENAULT Scenic 1 .9 DCL. 1. 0 1 . 
78 .000 km redno servisiran, 9 
0 4 1 / 3 1 6 - 6 3 5 8003439 

ROVER 2 1 4 1 .4 1, I. 98 3 vrata, reg. 
do 9/08, odličen, prvi lastnik, cena: 
2 .000,00 EUR. « 04 1 /8 19 -642 

8003S10 

ROVER 2 5 , 1 . 0 0 . 52 . 500 km bež bar-
ve, cena po dogovoru. « 0 3 1 / 3 8 7 -
3 9 7 «003387 

ŠKODO Felicia combi 1 . 3 . I. 00 . 
7 1 .000 km srebrn. 9 0 4 1 / 8 0 5 ^ 9 8 

e003S17 

TOVOTA Corolla 1 .4 . I. 0 3 . 4 5 . 0 0 0 
km 1. lastnik, vsa oprema, kot nova. 9 
040/352-095 

80O3442 

GOLF 1.4., 16V. I. 99 svetlo moder. 3 
vrata, lepo ohranjen. 9 0 4 / 2 5 - 0 1 -
0 1 4 . 0 3 1 / 5 0 6 - 6 7 3 8003Si5 

KUPIM 

FIAT Uno 60. I. 98-99 dobro ohra-
njen. 9 04 1 /589-059 80034»4 

DRUGA VOZILA 
PRODAM 

TOVORNO pr^olteo za osebni avto s 
homologacijo. 9 0 4 1 / 2 2 5 - 1 0 1 

CAMP prikolico Knaus - predprostor. 
registrirana, sanit. pros.. cena: 
6.900.00 EUR. 9 041/37-88-03 

MOTORNA KOLESA 
PRODAM 

HONDO CBR 900 RR. S C 3 3 . pri-
pravljeno za letošnjo sezono, cena 
3 . 100 EUR, 9 0 4 1 / 7 3 5 - 8 7 5 

6003430 

ODLIČNO motorno kolo Aprilia RSV 
1000. reg. do 3/09. 1 .99, prvi lastnik, 
samo za dobre motoriste, cena 4 . 150 
EUR. « 0 4 1 / 7 3 & ^ 7 6 

8003428 

MOTOR CAGIVA CANVON 5 0 0 C.E. I. 
07. 7.600 km. 29 KW. srebrn, servisi-
ran. z opremo, kot nov. 031 /668-463 

800344S 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

4 GUME Semperit comfort radiai 
1 8 5 / 6 0 R 1 5 84 H. mato rabljene, 
cena 40 EUR/kom, 9 0 4 1 / 3 2 2 - 5 1 9 

8003433 

BRISALCE, ploske za starejša vozila, 
cena 5 , 3 EUR. 9 040/823-476 

PRTUAŽNIK za avto. cena 5 EUR. 9 
0 5 9 0 / 2 0 0 1 6 »0034S6 

ŠTIRI letne gume 1 5 5 / 7 0 - 1 3 in štiri 
1 8 5 / 6 5 - 1 5 . « 0 4 1 / 7 5 8 - 9 7 2 800352« 

TEHNIKA 
PRODAM 

FOTOAPARAT Wera. • 04/574-46-
5 9 800338? 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

INDUSTRUSKI, šivalni stroj PfaH, « 
0 3 1 / 5 6 3 - 1 7 5 8000427 

MEŠALEC za beton. 9 03 1 /549-008 
8003503 

STRUŽNICO za kovino In stroj za reza-
nje navojev, • 0 3 1 / 2 0 1 - 3 9 3 800343« 

KUPIM 

R A B U E N O tračno žago (pant žago), 
• 03 1 /772-077 8003403 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 
PRODAM 

JELŠEVE in hruSkove deske, deb. 3 
In 5 cm In brest. 9 04/514-12-77 

8003422 

JESENOVE elemente 2 m3. dim. 
7 5 x 3 . 8 x 3 . 8 cm. 9 0 4 1 / 8 0 5 - 4 8 4 , 
zveder 0003405 

PRVOVRSTNE, suhe, smrekove late -
rimelne 4x5 cm. S 0 4 1 / 3 1 6 - 6 3 2 

8003607 

SUHE, hrastove plohe. 9 0 3 1 / 2 9 0 -
6 5 7 60033»4 

KUPIM 

BUKOVE plohe. 9 04 1 /534-798 

R A B L J E N E salonitne plošče. 9 
0 3 1 / 6 0 4 - 9 1 8 8003488 

KURIVO 
PRODAM 

DRVA. metrska ali razžagana, možnost 
dostave. 0 4 1 / 7 1 8 - 0 1 9 80033&3 

SUHA bukova drva. možnost dostave 
in kupim več koz, 9 0 3 1 / 8 6 4 - 1 4 5 

8003309 

SUHA. bukova drva. 9 0 4 1 / 3 7 5 - 5 6 7 
8003407 

STANOVANJSKA 
OPREMA 

GOSPODINJSKI 
APARATI 
PRODAM 

HLADILNIK 1 2 0 I. Gorenje. « 
04/574-46-59 eoo338i 

HLADILNIK 1 7 0 I. ugodno. 9 
0 3 1 / 2 4 1 - 1 9 6 8003448 

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

e003»76 

ŠTEDILNIK 3x plin in 1x elektrika ^ je-
klenka, 9 04/574-41^38 

8003438 

ŠTEDILNIK 2 + 2 , htadiinik in praim 
stroj Gorenje, 9 041/878-494 

8003479 

ZAMRZOVALNO skrinjo 380 1 . kombi-
rtlran hladilnik In zajkljo z mladiči. 9 
0 4 1 / 5 9 7 - 9 3 3 800360i 

GLASBILA 
PRODAM 

DIATONIČNO harmoniko Kapš CFB, 
stara 6 mesecev ali zamenjam za kla-
virsko Smarino. 9 0 3 1 / 3 8 9 - 7 9 4 

8003502 

SINTESIZER Vamaha PSR 730 , pri-
meren za učenje, kovček. 9 
041/869-792 800361« 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

POPOLNOMA novo gorsko kolo. cena 
1 1 9 EUR. « 0 3 1 / 3 2 8 - 7 3 2 

TURIZEM 

ČRPALKO 5 KW, trofazni, pretoka 
200 I/min, « 0 4 / 5 1 - 2 2 - 9 1 6 

8003400 

NA KRKU oddam apartma. 
0590/ 12 -905 , 0 4 1 / 3 9 0 ^ 2 2 

ODDAM apartmaje v Metajnl. v bližini 
Novalje, hiša je na sami plaži, « 
00385/989-230-982 8003370 

UMETNINE, 
NAKIT 
ZAMENJAM 

ALI PRODAM restavrirano skrinjo. « 
0 3 1 / 2 4 1 - 2 5 4 8003392 

OBLAČILA 
PRODAM 

LEPO ohranjena oblačila za deklico 
staro od 8 do 1 0 let v paketu za 80 
EUR. 9 031/468-625 fiO03400 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

OTROŠKO stajico, voziček za dvojčke 
ter oblačila za dekitoi od O do 12 me-
secev. lepo ohranjeno, « 0 3 1 / 8 2 8 -
3 6 7 8003482 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

PSIČKE pasme mali angleški hrt 
(VVhippet). « 0 4 / 5 1 - 3 1 - 9 1 0 , 
0 3 1 / 6 2 2 - 3 3 1 8003390 

SADIKE pušpana - višina sadik do 50 
cm za žive meje ali okras. « 041/683-
9 5 8 8003130 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 
PRODAM 

DVOBRAZDNI. hidravlični, obračalni 
plug Lemken opal 080 , 14 col. « 
0 3 1 / 7 3 6 - 3 0 0 »03385 

KOSILNICO BCS 127 bencin - petro-
lej z velikimi kolesi in vozičkom. « 
0 4 1 / 8 5 5 - 3 5 9 

KULTIVATOR Z ježem, šir. 2 m. rabljen 
dve sezoni, ugodno. « 040/500-810 

8003436 

OBRAČALNIK sena SIR pajek 460H, 
hidravlični dvig. zamik od meje, « 
0 4 1 / 9 7 1 - 5 0 8 8003413 

PAJEK SIP na dve vreteni. 8 
0 5 1 / 2 2 6 - 6 3 9 8003489 

PUHALNIK s teleskopom in slamo v 
okroglih balah. « 0 3 1 / 5 6 8 - 1 4 0 

8003488 

SAMOMAKLADALK116 in 17 m3. Kla-
nec 3 . Komenda. « 0 1 /83-42-359 

80034S7 

KUPIM 

PAJEK in zgrabljalntk. 
564 

041/952-
8003S22 

TRAKTOR Ursus ali Ferguson. « 
0 4 1 / 6 8 0 ^ 8 4 8003298 

TRAKTOR Univerzale. Zetor. Štore. 
Deutz aH \MT. lahko tudi v slabiem sta-
nju. plačilo takoj. « 0 5 1 / 2 0 3 - 3 8 7 

8003424 

TROSILEC hlevskega gnoja, dobro 
ohranjen 4V In prodam kravo s tele-
tom, « 0 4 / 2 5 - 2 2 - 4 8 9 BOO3S18 

PRIDELKI 
PRODAM 

KROMPIR za krmo. Drulovka 4 1 , « 
04/23-32-527 8003487 

NOVO. vinska klet v Orehovljah 1 5 a. 
prodaja bizeljskih, dolen^kih in primor-
skih odprtih vin. « 0 4 1 / 7 3 0 - 9 3 9 

8003245 

OKROGLE silažne bale, 
224. 0 5 1 / 2 0 5 - 8 0 0 

04/25-60-
8003400 

SEMENSKI krompir dezire. Mravinec. 
Breg 5 9 . « 0 4 / 5 8 0 1 - 3 8 0 eoo3482 

SLAMO ječmenovo v balah In kosta-
njeve k o l e . « 0 4 / 5 9 5 - 6 2 - ^ 

8003418 

VINO cviček, kvaliteten, možna dosta-
va. « 0 4 1 / 8 3 C M 6 1 800318S 

VINO sauvignon. rizling, cabemet. 
barbera, dostavim, ceneie kot v bliž-
njem vinotoču, » 041/650-662 

800334t 

VRHUNSKI cviček, 7 0 0 I, možno v 
manjših količinah, cena pio dogovoru, 
« 0 3 1 / 3 9 4 - 6 6 8 eoo3387 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentalca, težkega 140 kg, « 
04/25-2 1 -499, 0 3 1 / 5 0 8 - 8 6 3 8O03403 

BIKCA sjmentalca, starega 4 tedne z 
ekološke kmetije. « 03 1 /820-54 1 

8003414 

BIKCA simentalca, 65 do 70«Kg. « 
0 4 1 / 2 7 1 - 2 9 4 8003418 

BIKCA simentak^a. starega 14 dni, « 
04/25-2 1 -63 1 . 0 4 1 / 3 7 8 - 8 1 1 

80034) r 

BIKCA simentatea težkega 1 9 0 kg in 
tellco simentalko, staro 1 leto, « 
0 3 1 / 2 5 6 0 0 1 8003469 

BIKCA simentalca. starega 5 dni. « 
0 4 0 / 6 0 7 - 4 5 1 800348t 

BIKCA simentalca, starega dva mese-
ca. S e l c a , « 040/595-576 aoossoo 

BREJO plemensko telico simentalko, 
« 0 4 1 / 2 4 6 - 5 0 7 800342& 

ČB BIKCA, « 0 3 1 / 2 3 5 - 1 1 8 »ooasn 

DVA mlada ovna - jagnjeta za plente ali 
zakol, « 03 1 /828-594 8oo346e 

DVA BIKCA in eno teličko, simentatee. 
staro 1 0 dni, « 04/572-02-03 

8C03393 

DVA ČB bikca, « 0 3 1 / 3 0 4 - 1 3 S 
M 0 3 4 1 ? 

DVE ČB telički, stari 14 dni. » 0 4 / 5 3 -
3 3 - 1 9 6 8003504 

DVE TEUČKI simentalka in ČB. stari 
14 dni in tri tedne ter jedilni krompir, « 
04/20-41-522 800349r 

EN TEDEN staro teličko simentalko. 
« 0 4 1 / 8 4 0 - 7 2 4 8oo34oe 

ENOLETNE kokoši in kletke za kokoši, 
« 0 4 1 / 3 7 8 - 7 8 9 «»3437 

KOKOŠI za zakol in dva meseca stare 
zajce. « 04 1/840-792 800348S 

MESO mladega bika, vzrejenega na 
ekološki kmetiji, « 0 4 / 5 3 3 - 1 2 - 8 6 , 
03 1 /505-087 8003484 

NESNICE rjave, grahaste, č m e tik 
prod nesnostjo. Brezplačna dostava 
na dom. Vzreja nesnic Tibaot, « 
02/582-14-01 8002«i 

PONI žrebca ali menjam za oslk;o ali 
bufske koze. « 0 3 1 / 6 3 5 - 7 5 5 

TEUČKO simenlalko, staro 7 dni, « 
0 3 1 / 7 5 7 - 4 8 5 8003383 

TEUČKO simentalko. staro 1 0 dni, « 
0 3 1 / 8 2 7 - 5 5 6 

TEUČKO simentalko. staro 2 0 dni in 
rotacijsko kosilrtk:o BCS. « 0 3 1 / 4 9 1 -
9 5 6 80034U 

TEUČKO simentalko. staro 14 dni, « 
04/23- 1 1 -767 8003432 

TEUČKO simentalko, staro 2 meseca 
in betonske stebre za kozolec, « 
04/51-46-318 80C3453 

TEUČKO simentalko, staro 14 dni. « 
041/378-771 80034M 

TEUČKO simentalko, staro 1 4 dni, « 
0 3 1 / 8 2 7 - 5 5 6 0003472 

TELIČKO simentalko. staro tri tedne -
od dvojčic, « 0 3 1 / 5 9 0 - 2 6 3 

TEUČKO LS/UM. staro 6 mesecev. 
« 0 4 1 / 6 1 2 - 2 6 3 8003493 

TELIČKO simentalko staro 1 5 dni. « 
04/250^31-01 

TRI BIKCE LS in LS/ČB pasme, stare 
1 0 in 14 dni. « 04/25-61-600800344i 

ZAJCA za pleme In dve zajklji. « 
040/239-365 8003485 

KUPIM 

BIKCA simentalca. starega 1 0 dni. « 
04/514-12-77 8003421 

BIKCA od 1 2 0 do 1 5 0 kg za nadaljnjo 
rejo. « 04/5 1 -88- 1 19 800344« 

BIKCA simentalca. težkega približno 
1 2 0 kg. « 0 3 V 2 8 0 - 7 7 4 80034M 

BIKCA sinfientalca. težkega do 3 5 0 kg 
in pajek SIP. « 0 3 1 / 6 0 4 - 9 1 8 8003483 

VEČ BIKCEV »mentalcev ali mesne 
pasme, starih do 1 2 dni. « 0 4 1 / 8 4 1 -
6 3 2 8003402 

PODARIM 

KOKOŠI nesnice za zakol ali nadaljnjo 
rejo. Koprivnikar, Golnik 1 5 , 9 
041/337-678 8003812 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

IŠČEMO zanesljivo žensko za pomoč 
v gospodinjstvu v času sezone. Alp 
penzlon. d.o.o. . Cankarjeva c . 20, 
Bled. « 04/57-41-614 8003S2fl 

NATAKARICO 02. natakana ter kuhinj-
sko pomočnico z izkušnjami zaposli-
mo. Gostilna Lakr>er. C. na Brdo 3 3 , 
Kranj. « 03 1 /348-968 eoo34&2 

NUDIM zaposlitev v strežbi - Prerija in 
Bar Vili. Ambmš Vitko s.p.. Mavčiče 
69. Mavčiče.« 040/221-945 

8003310 

Zaposlimo 
S K L A D I Š Č N E G A 

M A N I P U L A N T A ( m / ž ] 
za deto na skladiSdu 

žaganega lesa. UESCOM, 
d. O. ô  Medvode, Sp. Pimiče 

28/a tel: 01/361 7 4 4 0 

V hotelih BEST VVESTERN KOMPAS in LOVEC na Bledu 
razpisujemo naslednja prosta delovna nr̂ esta: 

HOTELSKA GOSPODINJA (m/ž) 
VODJA STREŽBE (m^) 
NATAKAR (m/ž) 

Pisne vloge z življenjepisom pošljite v 8 dneh na naslov: 
Kompas hoteli Bled, d. d., Cankarjeva cesta 2,4260 Bled. 
Informacije po tel. 04/5782 102. 

OSEBO za delo - občasno pomoč v 
strežbi zaposlimo takoj. Pizzerija Sra-
ka. Mošnje 41, RatJovlJca. 0 3 1 / 3 0 2 -
2 2 1 8003374 

PD JESENICE. C. železariev 1 . Jese-
nice takoj zaposli kuha«1a/ico. Več inf. 
na. 9 04/58-66-070 eoOMoe 

PICOPEKA in natakarja/ico zaposlimo 
v novi picerijl vTrziču. Boštjan Trampuž 
s.p.. J . Finzgarja 9. Jesenice. 9 
040/661-984 60036i4 

TAKOJ zapostimo natakarja/ico, red-
no delo, študenta/ko z izkušnjami pri 
delu v strežbi, delovno mesto je v Cer-
kljah. Nikolaj Umnik s.p.. Kranjska c. 
38. Šenčur. 9 0 4 1 / 7 6 0 ^ 2 5 

RESTAVRACIJA Podvin, Mošnje 1 . 
Radovljica, nudimo redno delo nata-
karju z znanjem strežbe a-la cart jedi 
ter poznavanjem vin, zaželeno znanje 
ang.. nem. in ital. jez. plača 800 EUR 
bruto. 0 4 0 / 8 1 1 - 1 8 0 

V LOKALU Podkvica, Otoče 15a, Ra-
dovljica. zaposlimo dekleta za delo v 
strežbi, 9 03 1 /657-457 8003354 

Iščeš delo? 
www.ms-krani.si 

v NOVI okrepčevalnici v Dvorjat) pri 
Cerkljah dobi dek) natakar/ica z izkuš-
njami, Branko Korošec s.p., Dvorje 46 
b, Cerklje. 9 04 1 /808-505 8oo3S2i 

ZAPOSLIM študentko ali osebo za po-
moč v strežbi. Edin Smajlovič s.p., šu-
ceva ut. 23 . Kranj. 9 040/463-580 

60034S8 

ZAPOSUM natakarja/ico in kuhar-
ja/ico, zaželene izkušnje, samostoj-
nost pri delu. Erjavšek Zvonko s.p.. 
Slovenska c . 39 ; Cerklje, inf.. 9 
0 4 1 / 3 5 3 - 6 5 9 BOO348O 

ZAPOSUMO prodajalko in delavko za 
priučitevvživilski trgovini, relacija Skd-
ja Loka - Kranj - Medvode, cenjene po-
nudbe na naslov: Mercatorjeva franšiz-
na prodajalna. MAK. Ško^eloška 20, 
Kranj 8003343 

ZAPOSUMO kuharja, doba dela: ne-
določen čas. Hotel Grajski dvor. Kranj-
ska 2 . Radovljica. Informacije g. To-
man Damjan. 9 0 3 1 / 3 5 2 - 2 9 9 

8003431 

ZAPOSLIMO dva izkušena natakar-
ja/natakarici In šankista/šankistko. 
Nudimo stimulativni OD In stanovanje. 
Maja Tolar s.p., Trtova 18/a . Jesenice. 
« 0 4 1 / 7 0 3 - 8 0 6 8003451 

JURČIČ & Co., d.o.o. Poskjvna cona 
A 45 . Šenčur zaposli avtomehanika ter 
voznika C in E kategorije za mednarod-
no špedicijo. • 0 4 1 / 7 6 1 - 4 0 0 

NUDIMO vam delo ru področju mrež-
nega nnari^etinga. ki je v Sloveniji šele 
dva meseca in je v svetu povzročil pra-
vi boom.Če bi radi odlično zasluzili, po-
kličite. Planinšekk.d.. ŠinkovTum 23 . 
Vodice. 9 0 3 1 / 2 0 6 - 3 5 2 8oo2dS5 

STE PRIPRAVUENI delati za 1 . 500 
EUR mesečnega zaslužka. Posredni-
štvo Zdene Brovč s.p.. Virnaše 170 . 
ŠkoOa loka, 9 040/304-270 8003379 

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo 
dva zastopnika za trženje medicinske-
ga aparata že dogovooenim strankam 
na območju Gorenjske. Fantom Inter-
national, d.o.o., Ul. M. Grevenbroich 
1 3 , Celje. 9 0 5 1 / 4 3 5 - 1 4 5 sooaoM 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov 
za varovanje zdravje. Oglejte si 
wvvw.sinkopa.si. Sinkopa. d.o.o.. Ži-
rovnica 87 , Žirovnica. 9 0 4 1 / 7 9 3 -
367 « o » i 9 

AGRARNA SKUPNOST Planina pod 
Golrco 7 3 . Jesenice išče pastirja za 
pašo ovc. 9 03 1 / 5 3 1 -087 8003S2' 

K O S E U Duplje, d.o.o., Zg. Duplje 91 . 
Duplje zaposli delavca za izdelavo in 
montažo kovinskih Izd.. Pogoji: obliko-
valec kovin ali delavec brez poklica za 
priučitev. Pisne ponudbe ali. 9 
0 3 1 / 6 1 9 - 2 8 2 8003383 

ZAPOSUM slikopleskar^ za slikarska 
in fasaderškd dela. Sašo Žgalin. s.p., 
Župančičeva 3 . Kranj. 9 0 4 1 / 2 2 6 -
6 2 2 8003420 

ZAPOSLIMO delavca za popravilo mo-
tornih žag In kosilnic. Založnik, d.o.o.. 
Kokra 3 2 a . Preddvor. 9 0 3 1 / 5 8 2 -
6 1 7 8003366 

ZAPOSUMO tesarja, krovca ali klepar-
ja. delo je osemumo. dobro plačilo. 
KK Oblak, d.o.o. . Predoslje 1 2 5 , 
Kranj 80033«8 

DILCA, d.o.a., Kranj, Smledniška c. 
128. Kranj takoj zapeki za nedoločen 
čas samostojnega računovodja, lahko 
tudi knjigovodja s prakso. Pisne po-
nudbe na gornji naslov ali. 9 04/23-
58-720. 041 /618-790 8003494 

TAKOJ zaposlimo strojnega tehnika ali 
oblikovalca kovin. Ravnihar. d.o.o., Ki-
dričeva C. 9. Škofe Loka. 9 04/5 1 -
5 1 - 8 0 6 8003523 

ZAPOSLIM slikopleskarja. lahko sa-
mouk, dobri pogoji. Moran, Matjaž 
Štim s .p. , Dvorje 7 1 . Cerklie. 
0 4 1 / 4 3 2 - 2 1 2 8003448 

ZAPOSUMO monterja ograjnih siste-
mov in kovinskih konstrukcij. Izkušnje 
gradbene in kovinarske stroke, izpit B 
kat.. Palisada d.o.o., Kidričeva 36a. 
4270 Jesenice. 9 04/586-65-65 

REDNO zaposlim kozmetičarko. Bar-
bara VVeber s .p. . Hafnarjevo nas. 2. 
Škofja Loka. 9 031/666-547 

8003368 

IŠČEM 

PREVAJANJE in inštrnkcije iz angle-
škega jezika ter maten^atike za OS in 
S S šole. 031 / 3 2 3 - 2 3 5 8003380 

IŠČEM kakršnokoli delo na vašem ali 
mojem domu, okolica Kranja, 9 
0 5 1 / 6 0 5 - 3 0 3 8003496 

IŠČEM DELO za igranje narodnoza-
fc»3vne glasbe s humorističnim progra-
mom, « 041/608-789 8003488 

STROJNI inženir išče službo na vašem 
domu - inšt. matematike, fizike, 
0 4 / 2 0 2 - 6 5 - 3 2 . 0 3 1 / 5 3 4 - 0 6 1 8003440 

POSLOVNI STIKI 

KREDITI DO lO LET ZA VSE 
ZAP^ TUDI ZA DOLOČEN 

ČASi IN UPOKOJENCE 
do 50 % obremenitve, stare 

obveznosti niso ovira. Krediti 
na osnovi vozila in leasingi. 

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

NUMEROUNO Robert 
Kufcovec s. p^ Mlinska uL 22, 

Maribor, telefon: 
02/252-49-26,041/750560. 

FESST d.o.o., Koroška C. 2, Kranj 

Nudimo vse vrste posojil, 
ugodne obresti 

04/236-73-75 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE, novogradnjo od lomoljo 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materialom, 
SGP Bytyqi d.n.o., Stniževo 3a . Kranj. 
041/222-741 6003377 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s . p., Senično 7 . Krize, tel.: 59-55-
1 7 0 , 0 4 1 / 7 3 3 - 7 0 9 : žaluzije. roloji, ro-
lete. lamelne zavese, ptise zavese, ko-
mamiki, markize. wvi(w.asteriks. net 

©003376 

BARVANJE lasad. beljenje not. pros-
torov. glajenje sten in stroix)v. premazi 
oken, vrat in napuščev, odstranjevanje 
tapet, dekorativni ometi in opleski. Pa-
vec Ivan s.p.. Podbrezje 179 , Naklo. 
9 03 1 /39-29-09 

00027)3 

FLORIJANI d.o.o., C. na Brdo 41 , 
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi, 
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč. 9 041/567-871 

«009272 

GRADBENO PODJETJE KRANJ 
d.o.o. Zupanova 6, Šenčur izvaja vsa 
gradbena dela, notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni, 0 5 1 / 3 5 4 - 0 3 9 600J704 

http://www.ms-krani.si
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IZDELAVA podstrešnih stanovanj s 
knauf ali lesenimi oblogami ter polaga-
nje laminatov. Raninšek k.d., Šinkov 
Tum 2 3 . Vodice. « 0 3 1 / 2 0 6 - 7 2 4 

8002003 

IZVAJAM vsa gradbena dala. notranje 
omete, fasade, adaptacije, tlakovanje 
dvorišča, ograje, kamnite škarpe in 
dimnike, kvalitetno, hitro in poceni, 
S G P Benl. Struževo 7 . Kranj. 
0 4 1 / 5 6 1 - 8 3 8 8002916 

IZVAJAMO sanacfje dimnikov, vrtanje, 
zidava, montaža novih, popravila sta-
rih, nudimo dimne obloge, dimne 
kape. Novak & Co. d.n.o.. Ljubljanska 
89. Domžale. 9 0 3 1 / 4 2 2 - 8 0 0 

8003228 

KITANJE in beljenje, hitro in kvalitetno. 
Nahtigal Roman s . p „ Sorlijeva 1 9 , 
Kran j .« 0 3 1 / 6 0 8 - 1 6 8 8002̂ 91 

KOŠNJA zelenic, urejanje okrasnih vr-
tov, Igor Konkolič s .p. . Triglavska ul. 
12 . Kranj, « 0 3 1 / 5 8 6 - 1 3 0 

8003170 

NAJEM kombi vozit 8+ 1 In dostavnih 
vozii - dnevni najem, Igor Konkolič 
s .p . . Triglavska ul. 1 2 . Kranj. « 
0 4 1 / 6 9 7 - 4 9 2 sooaiea 

POLAGAMO keramične ploščice. De-
jan Morel s .p . , VokJo 2a. Šenčur. « 
0 4 1 / 7 2 2 - 5 6 0 8003434 

POLAGANJE keramičnih oblog, obno-
va kopalnic in ostala keramična dela. 
Set>astj3n Sekardi s .p. , Zg Radovna 
46 a. Mojstrana. « 0 5 1 / 4 5 1 - 3 1 6 

8003131 

PREKRIVANJE STREH od 3 . 5 
EUR/m2. možna dobava 3 0 % cenejše 
kritine. Marko Oerlink s.p.. Glavna ce-
sta 1 2 . Naklo, 0 4 0 / 4 8 4 - 1 1 8 eoo3378 

ZASEBNI STIKI 
30-LETNI fant želi spoznati dekle, ki 
ne gleda te na materialne dobrine, 9 
0 3 1 / 8 0 7 - 3 7 6 8003297 

3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ. 1 1 . 0 0 0 po-
znanstev v preteklem letu je karakteri-
stika ženitne posredovalnice Zaupanje 
2Z vse generacije, ki posreduje po 
vsej Sto, 0 3 / 5 7 - 2 6 - 3 1 9 . 0 3 1 / 5 0 5 -
4 9 5 , 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8 

8000004 

37-LETNI preprost fant želi spoznati 
iskreno zvesto dekle za skupno življe-
nje. « 0 4 1 / 9 5 9 - 1 9 2 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznate 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države. 031/83&<378 

8000005 

S E M UPOKOJENKA 5 6 tet išče prija-
teljico za kfepet In sprehode v naravo, 
« 0 4 0 / 5 3 9 - 7 4 4 eoossos 

SIMPATIČEN ljubimec iz Lj. 1 7 3 . 4 3 
tet. atletske postave, nekadilec, pov-
sod obdarjen, diskreten, vabi urejeno 
žensko do 49 let na intimna srečanja, 
brez obveznosti pri tebi ali meni. Pošlji 
opis na. « 0 3 1 / 2 1 5 - 2 7 8 

8003443 

DEKLE 40 let iščem moža, šifra osam-
l jena 6003533 

IŠČEM delo kot inštruktor vsega v zve-
zi s francoščino, tudi na domu - mojem 
ali vašem. 0 3 1 / 2 4 9 - 5 3 0 

MOŠKI 4 0 let. postaven, dobro situi-
ran, iščem prijetno družbo za večerna 
srečanja, 0 4 1 / 2 5 3 - 9 6 8 

8003631 
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RAZNO 
PRODAM 

HRUŠKOVO domače žganje in dve zu-
nanji kroparski svetilki, ročno kovani, 
« 0 4 / 5 1 3 - 5 8 - 1 0 

PLASTIČNO cisterno 1 0 0 0 I, « 
0 3 1 / 5 6 2 - 2 2 0 80ow;o 

ŠKOPOREZNICO Epie 9 0 0 z motor-
jem 7 .5kW in češnjeve hlode. 9 
0 4 1 / 4 5 9 - 7 8 4 8003423 

Ž G A N J E , hrastova drva, škropilnico 
3 0 0 1 za traktor, 9 0 3 1 / 5 5 3 - 3 5 7 

8003475 

Ne jokajte m mojem grobu, 21AHVALA 
le ti/ao k r^emu pristopite 
in spomnOe se. hiko trpda sem. Ob slovesu naše sestre, tete in sestri6ie 
m večni mir mi zaždite... 

M A R I J E BUČAR 
Beleharjeve Mare 

se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, znancem in prijate-
ljem za vso pomoč in podporo. Hvala dr. Beleharju, dežurni služi 
ŽD Kranj, ge. Eriki in ge. Jani za pomoč pri negi na domu, društvu 
Auris, ge. Zlati, PGD Cerklje, RK Cerklje in Ančkinim sodelavcem 
za pomoč v času njene bolezni in vso podporo ob slovesu. Hvala Po-
grebni^ Dvorje in g. župniku GradiŠku za pogrebni obred. Hvala 
vsem imenovanim in neimenovanim ob slovesu naše mame. 

Žalujoči njeni 
Pšenična Polica, Senčur> Pšata, Ljubljana, Florida in 
Kalifornija, 25. aprila 2008 

SPOROČILO O SMRTI 

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec 

F R A N C PERKIČ 
Od njega se bomo poslovili jutri, v soboto, 10. maja 2008, ob 14. uri 

na pokopališču v Kovorju. 

Ohranili ga bomo v lepem spominu. 

KOLEKTIV ELEKTRA GORENJSKE. D. D. 

Ne toči solz prijatelj... 
zapoj za naju pesem raje, 
tako. 
kot nama pel je slani veter 

v slovo, 
na pot 

v neizmerni mir 

... tokrat ne na pot domov, 
tokrat ne v domaČe kraje ... 

ZAHVALA 

Dvajsetega aprila 2008 sta v večni mir odšla 

JANA IN B R A N E SITAR 
iz Srednje vasi pri Šenčurju 

f Hvala vam, dragi sorodniki, prijatelji, sosedje, sodelavci iz 
• Hidrie Perlesa in Gorenjske banke, vaŠČani Srednje vasi, 

Šenčurja in Tenetiš, sošolci, pevci, motoristi in prijatelji nosači. 
Hvala Občini Šenčur, pogrebni službi Navček, gospodu žup-
niku Urbanu Kokalju za pogrebni obred, gospodu Branku 
Balažicu za somaševanje. Hvala vsem, ki ste jima v življenju in 
ob slovesu izkazali tako globoko sppštovanje. Hvala prijateljici 
Tini, ki je z žametnimi zvoki violine izpolnila Janino željo. 
Hvala vsem za izraze sočutja in tople misli, s katerimi blažite 
našo bolečino in polnite praznino, ki ostaja za njima. 

Za njima žalujemo: otroci AJeš, Špela, Nejc, mama Micka, 
mama Cilka, sestra Brigita z družino in ostalo sorodstvo 
Srednja vas, TenetiSe, v maju 2008 

ZAHVALA 

Ob smrti drage žene, mami in babi 

F A N I BOŽIČ 
roj. Ložar, 1928 - 2008 

se zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi in ste ji stali ob strani 
predvsem zadnje mesece. Zahvaljujemo se za podarjeno cvetje, 
sveče in za vsa izrečena ustna in pisna sožalja. Hvala sestram in 
bratu, vsem sostanovalcem v bloku in drugim, ki ste podarili za 
sv. maše. Hvala g. župniku Jožetu Miklavčiču za govor in vsem 
duhovnikom, ki so somaševali. Zahvaljujemo se tudi obema 
cerkvenima pevskima zboroma in vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti. Veselimo se ponovnega srečanja z njo. 

Mož Stane, hčerki Vida in Stanka z družinama, sin Boštjan z 
družino 

ZAHVALA 

Ob boleči izgubi moža, očeta, dedija in brata 

A N T O N A PETKA 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem in znancem, ki so nam v najtežjem trenutku stali ob strani 
in ga v tako velikem številu spremih na njegovi zadnji poti. 
Iskrena hvala gospodu župniku Bojanu Likarju za opravljen 
obred. Hvala tudi pogrebni službi Mestnega pokopališča Kranj, 
pevcem in trobentaču. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi 
StražišČe, 3. maja 2008 

Ne, nisi umrla. 
Uvela boš, 
dokler bomo živeli mi! 

ZAHVALA 

V 89. letu nas je zapustila naša draga mama. stara mama, 
sestra, teta in tašča 

M A R I J A SMOLE 
roj. Jenko, šivilja iz Giinj pri Cerkljah 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in sv. maše 
ter spremstvo na njeni zadinji poti. Hvala g. župniku Gradišku, 
pogrebni službi Jerič, pevcem in zvonarjem. Posebna zahvala 
g, župniku Jožetu Mrvarju za obiske na domu. 

Vsi njeni 

OSMRTNICA 

Pošle 5C ti moči, 
zaprl si oči, 
zdaj boš mimo spal, 
a v naših srcih za vedno boš ostal. 

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustil naš dtagi mož, ati, 
dedi in tast 

T O N E K L E M E N Č I Č 
Mrakova 2, Kranj 

Dan in ura pogreba bosta objavljena naknadno na Radiu Kranj. 

Žalujoči vsi njegovi 

Srce tvoje je zastalo, 
zvon v slovo ti je zapel, 
misel nate bo ostala, 
spomin za vedno bo živel ^^ smrti našega dragega 

ZAHVALA 

TONETA JELOVČANA 
iz Podblice 

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter vso 
pomoč v času bolezni in v težkih trenutkih. Posebej se zahvalju-
jemo osebju Zdravstvenega doma Kranj, patronažni službi, po-
grebni službi Navček, gospodu župniku, moškemu sekstetu 
Niko, gasilcem, Čebelarjem, ključarjem in govorniku. 

i 

Vsi njegovi 
Podblica, Besnica, Kropa, Tržič, Dol pri Medvodah, Podhom, Izola 

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

Sporočamo, da je tiho zaspal naš dragi mož, oči in dedi 

I v o ČERIN 
16. 7. 1921 - 21. 4. 2008 

Na željo pokojnika smo žaro s posmrtnimi ostanki položili v 
grob v družinskem krogu, v sredo, 23. aprila 2008. Vsem 
znancem, prijateljem in sorodnikom se iskreno zahvaljujemo 
za izrečeno sožalje, cvetje in sveče. 

Vsi njegovi 

ZAHVAIA 

V sredo, 7. maja 2008, smo se poslovili od drage mame, 
babice, ta^e , sestre in tete 

PAVLE GRD J A 
roj. Žura, Kidričeva 31 

V 78. letu starosti je po dolgem trpljenju odSla od nas naša 
mama. Za izrečena sožalja se iskreno zahvaljujemo vsem so-
rodnikom, sosedom, znancem in sodelavcem ISD-ja. Najlepša 
hvala dr. Primožičevi za dolgoletno zdravljenje, patronažni ses-
tri ge. Mariji Jenko, diabetični ambulanti Kranj ter internemu 
oddelku bolnišnice Jesenice. Hvala tudi pogrebni službi Komu-
nale Kranj in gospodu župniku Mitju Stimu za cerkveni obred. 

Njeni: hčerka Tončka z družino, sinova Jože z družino in Janez 
Kranj, Strahinj 

ZAHVALA 

Pomlad bo »a vrt prišla 
in čakala, da prideš ti, 
in sedla ho na rožna tla 
in jokala, ker te ni. 

V 82. letu nas je zapustila draga mama in stara mama 

NEŽA KOŠIR 
Iskrena zahvala sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, 
podarjeno cvetje in sveče. Posebna zah\da zdravstvenemu osebju ZD Skofja Loka, 

pogrebni službi Loške komunale in gospodu župniku za lepo opravljen obred. 

Žalujoči: sin Vinko in hčerka Martina z družinama 
Škoi)a Loka, 30. aprila 2008 

ZAHVALA 

Ob smrti našega dragega 

MARIJANA ŠTANCARJA - MONOSA 
5 . 4 . 1 9 4 1 • 1 2 . 4 . 2 0 0 8 

se iskreno zahvaljujemo vsem njegovim prijateljem iz Ljubljane, Kranja in Jezerskega, 
sorodnikom, znancem in sosedom. Še posebej se zahvaljujemo g. Krištofu Zupetu, 

g. Tomažu Kukovici za lep govor ter g. BriSniku in ge. Pogorelec za občuteno 
recitacijo njegovih pesmi. Hvala tudi g, župniku Jožetu Klun« za lep pogrebni 

obred, pogrebni službi Komunale Kranj, pevcem Kranjskega kvinteta in trobentaču 
za lepo zaigrano Tišino. Vsem, ki ste se poslovili od njega in ga pospremili na zadnjo 

pot, še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi 

Bolečino lahko skriješ, 
tudi solze zatajil, 
a praznine, ki ostaja, 
nikoli ne nadomestil. 

ZAHVALA 

Kruta usoda nam je v 58. letu vzela našo drago ženo, mami, 
in staro mamo 

ŠTEFKO KRMELJ 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem, 
sodelavkam in sodelavcem za izrečeno sožaljem podarjeno cvet-
je, sveče, darovane maše in denarno pomoč. Hvala tudi g. žup-
niku za sočutne besede in lep pogrebni obred, gospe Tončki Tri-
larjevi za vso pomoč in pevskemu zboru iz župnijske cerkve 
Stara Loka. Hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste 
za čas njenega življenja zanjo kaj lepega storili. 

Žalujoči: mož Matevž, hči Pelia s Simonom ter hd Polona z družino 
Škofja Loka, maj 2008 

Sonce prag domač obseva, 
Žarek išče tvoj obraz. 
A eno leto že mineva. 
Odkar odšel si ti od nas. 
Ob grobu tvojem postojimo. 
Ti rože, svečke podarimo. 
Naš dom pa prozen je in tih, 
Ker tebe več med nami ni. 

V SPOMIN 

Jutri, v soboto, 10. maja 2008, bo minilo leto dni, odkar nas je 
Da skupaj, kot včasih, bi bili. zapustil naš dragi mož in oče 

ANDREJ GROS 
iz Bistrice pri Tržiču 

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

Vsi njegovi 

Pomlad bona vrt prišla 
in čakala, da prideS ti, 
in sedla bo na rožna tla 
in jokala, ker te ni. 

(S. Gregorčič) 

V SPOMIN 

Jutri, v soboto, 10. maja 2008, bo minilo leto dni, odkar nas je 
zapustila draga žena, mamica, hčerka, sestra, snaha in teta 

ZINKA JELENC 
iz Dražgoš, roj. Pintar 

Najlepša hvala vsem, ki se je spominjate, z lepo mislijo postojite 
ob njenem grobu, ji prinašate cvetje in prižigate sveče. 

Vsi njeni, ki jo imamo radi 

Hribi Se beli so, 
rože še ne cveto, 
pa bo pomlad prišla, 
rože bo sklicala, 
le tebe več ne bo ... 

ZAHVALA 

13. aprila je za vedno odšla naša draga žena, mamica, stara 
mama, tašča, sestra, teta in svakinja 

CVETA ŠOLAR 

17. aprila smo se na pokopališču v Železnikih še zadnjič 
poslovili od nje. Zahvaljujemo se vsem za izrečeno sožalje, po-
darjeno cvetje in sveče. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na 
njeni zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo sosedom in sorod-
nikom, gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred, 
osebju onkološkega inštituta, njenemu osebnemu zdravniku in 
vsem, ki ste jo imeli radi. 

Vsi njeni 
Železniki, Martinj V A , Rudno, Kropa, Kctoica, Stnnka, Skofja LtAa 

ZAHVALA 

V 77. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče, brat, 
stric in tast 

ANEZ ŠTER 
IzTrboj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelav-
cem, sosedom, sovaŠčanom, znancem. Gasilskemu društvu Trboje 
in Društvu upokojencev za izrečena ustna in pisna sožalja, za poda-
rjeno cvetje in sveče. Posebno zahvalo izrekamo Mirku Poličarju za 
poslovilne besede. Zahvaljujemo se tudi g. župniku Alojziju Oraž-
mu in somašniku Ludjanu Potočniku za lepo opravljen pogrebni 
obred, pevcem kvinteta Gorenjci iz Naklega in cerkvenemu mešane-
mu pevskemu zboru z organistom Frandjem Seknetom ter pogreb-
ni sliožbi Navček. Še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste ga skupaj z 
nami v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Vida, sinova Roman in Janko ter hčerka Erika z 
družinami, sestra Mimi, brat France z družino in družina po-
kojn^a brata Jožeta 
Trboje, 27. aprila 2008 

mailto:mfo@g-glas.si
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A N K E T A 

Že Štiri leta 
Evropejci 
DANICA ZAVRL Ž U B I R 

Štiri leta je naša država čla-
nica Evropske unije, poldru-
go leto Imamo skupno ev-
ropsko valuto evro, od lani 
smo tudi v šengenskem 
mejnem režimu. Se ljudje ob 
vsem tem počutijo kot Evro-
pejci, smo povprašali nekaj 
mimoidočih. / fo«:lin« oou 

Franc Koren, Jesenice: 

"Ob tem, da smo že štiri 
leta v Evropski uniji, se ne 
počutim nič drugače kot 
prej, ko še nismo bili. Ni po-
sebne razlike, morda so raz-
mere le nekoliko stabilnejše 
kot pred leti." 

Vili Cuznar, Kranj: 

"Ne počutim se dosti druga-
če kot sem se pred tem, ko 
je Slovenija postala članica 
EU. Razen evra se nam Slo-
vencem življenje ni občutne-
je spremenilo in nismo nič 
bolj Evropejci kot prej." 

ožica Jeza, Kranj: 

Če bi bila le penzija nekoli-
(o večja ... tako pa le pri de-
narju čutim, da je življenje 
Irugačno. Zdi se mi, da je 
olar le malo bolj zalegel kot 

evro, čeprav sem isti gospo-
lar, kot sem bila pred tem." 

Srečo Crosar, Kranj: 

"Mislim, da smo na slab-
šem kot pred leti. Cene so 
višje, plače nižje, v evrih pa 
se ti zneski slišijo še manjši. 
V teh razmerah se ne poču-
tim kot Evropejec." 

Tomaž Orehar, Kranj: 

"Ne bi rekel, da je kakšna 
posebna razlika od časov, 
ko še nismo bili v EU, razen 
da je v primerjavi s tedaj vse 
dražje. Glede meje pa nikoli 
nisem imel problemov." 

Gorenjska banka bolnišnici 
Gorenjska banka je Splošni bolnišnici Jesenice namenila petdeset tisoč evrov. S tem denarjem bodo 
kupili ultrazvočni aparat za ginekološko-porodniški oddelek. 

URŠA PETERNEL 

Jesenice - V prostorih 
ginekološko-porodniškega 
oddelka jeseniške bolnišnice 
je včeraj potekala kratica slo-
vesnost ob podpisu donator-
ske pogodbe, s katero je Go-
renjska banka bobiišnid na-
menila petdeset tisoč evrov 
donatorskih sredstev. S tem 
denarjem bodo v bolnišnici 
kupili nujno potreben ul-
trazvočni aparat za 
ginekološko-porodniški od-
delek. Predsednik uprave 
Gorenjske banke Zlatko 
Kavčič je predal simbolični 
ček direktorju Splošne bol-
nišnice Jesenice Igorju Hor-
vatu in ob tem poudaril, da 
se s svojo politiko družbene 
odgovornosti trudijo biti pri-
sotni na različnih področjih, 
od športa, umetnosti, kultu-
re, humanitarnih dejavnosti 
do šolstva. Tako so lani samo 
za pomoč občinam, prizade-
tim v poplavah, namenili kar 
sto tisoč evrov. Letos so se 

Od leve: direktor jeseniške bolnišnice Igor Horvat, predsednik uprave Gorenjske banke 
Zlatko Kavčič in mamica Mojca Martinovič s hčerko Ano./Foto T.MOoki 

odločili za pomoč gorenj-
skim bobušnicam in prva je 
bila na vrsta jeseniška. Kot je 
povedal direktor bolnišnice 
Igor Horvat, SO tako velike 
donadje redke in zato so se 
je še toliko bolj razveselili. 
Denar bodo namenili za na-
kup ultrazvočnega aparata, 

ki bo močno izboljšal kako-
vost dela na ginekološko-
porodniškem oddelku. Z 
njim bodo ugotavljali zgod-
njo nosečnost, spremljali 
nosečnost po tednih, omo-
gočal bo ugotavljanje morfo-
logije ploda v 20. tednu, pa 
tudi merjenje nuhalne svetil-

ne. Da je še en ultrazvočni 
aparat nujnost, dokazujejo 
podatki o naraščajočem šte-
vilu novorojenčkov v jeseni-
ški porodnišnici. Še leta 
2005 se je rodilo 453 otrok, 
predlani 578, lani pa že 630. 
Letos so do začetka maja 
imeli že 197 porodov. 
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vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

V petek, soboto in nedeljo bo prevladovalo sončno vreme. 
Čez dan bo občasno zmerno oblačno, več kopaste oblačnosti 
bo tudi v hribovitem in gorskem svetu, kjer ni izključena 
kakšna kratkotrajna ploha. 
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Dialog med kristjani 
in muslimani 
Medverski dialog ni spreobračanje ljudi v drugo 
vero ali način omejevanja širitve drugih religij. 

JOŽE KOŠNJEK 

Ljubljana • Teološka fakulte-
ta iz Ljubljane in Center za 
medverski dialog iz Tehera-
na sta v torek v okviru leta 
medkulturnega dialoga v 
Ljubljani organizirali sim-
pozij na temo Priložnosti in 
izzivi. Ljubljanski nadškof 
in metropolit Aloj Uran je v 
pozdravu udeležencem de-
jal, da so v dialogu vsi part-
nerji enaki in da medverski 
dialog nikakor ni spreobra-
čanje ljudi v krščanstvo ali 
način omejevanja širitve 
drugih religij, saj je verska 
svoboda ena od temeljnih 
pravic in vrednot. Medverski 
dialog pomeni biti skupaj in 
živeti po nauku sv.oje vere. 
Predsednik Iranskega is-
lamskega centra na Dunaju 
dr. Reza Ramazni je pove-
dal, da je tudi prerok Moha-
med učil versko toleranco, 
ki vključuje tudi zagotovitev 
varnosti in enakih pravic 

Od leve: Nedžad Grabus, 
dr. Reza Ramazni in 
Alojz Uran na simpoziju 

kristjanov. Žal nekateri še 
vedno razmišljajo samo o 
svojih interesih, je povedal v 
opravičilo odklonom od na-
uka islama. Eden od organi-
zatorjev simpozija in pred-
stojnik katedre za filozofijo 
Teološke fakultete v Ljublja-
ni dr. Janez Juhant pa je me-
nil, da je medverski dialog 
tudi ključni problem sloven-
ske družbe, predvsem v zve-
zi z vrednotami, na katerih 
naj bi temeljil razvoj naše 
drŽave. 

Mladoporočenci 

v Kranju sta se 26. aprila poročila Klemen Benedik in 
Simona Benedik, 3. maja pa Klemen Sitar in Tjaša Žibert 
ter Andrej Uranič in Vida Kuhar. Na Bledu so se 3. maja 
poročili Jure Valjavec In Nina Ržen, Franc Matjaž Zupančič 
in lndrawatie Rampertap ter Branko Muren in Elizabeta 
Kozan. Mladoporočencem čestitamo in jim s čestitko, 
prejeto na matičnem uradu, podarjamo polletno naročnino 
na Gorenjski glas. 
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