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V strmoglavljenju letala umrla oče in sin 
Preiskava o vzroku za torkovo strmoglavljenje letala kmalu po vzletu 
z leškega letališča še poteka. Neuradno naj bi odpovedal motor. 

SIMON SUBIC 

Vrbnje - Okoliščine torkove 
tragične letalske nesreče v 
bližini letališča Lesce, v kate-
ri sta umrla 63-letni Boris 
Gerzej iz Sežane in njegov 
28-letni sin Matjaž, za zdaj 
ostajajo nepojasnjene. So-
deč po izjavah prič nesreče, 
pa naj bi nesrečo povzročili 
odpoved motorja in morda 
napačna reakcija pilota. Raz-
bitine štirisedežnega eno-
motomega letala francoske-
ga proizvajalca Morane Sau-
linier, ki je bil last ponesre-
čenih, si sedaj ogledujejo 
strokovnjaki, ki bodo skupaj 
z letalskim inšpektorjem 
skušali dognati, kaj je pov-

zročilo strmoglavljenje 38 
let starega letala. 

Uradne informacije o ne-
sreči so zelo skope. Tiskovni 
predstavnik Policijske upra-
ve Kranj Andrej Zakrajšek 
je povedal le, da sta Sežanča-
na v torek okoli 14. ure po iz-
danem dovoljenju za vzlet s 
svojim letalom poletela z le-
tališča Lesce v smeri Vrbenj: 
"Letalo je po štiristo metrih 
od konca letališke steze v le-
vem zavoju strmoglavilo na 
ravno travnato površino, 75 
metrov vzhodno od lokalne 
ceste Radovljica-Nova vas. 
Pri tem sta obe osebi v leta-
lu umrli. Točen vzrok nesre-
če bo pokazala nadaljnja 
preiskava." 

Nekaj drobcev k razjasnitvi 
okoliščin nesreče so dodale 
njene priče. Med njimi je bil 
tudi Janez Mohorč iz Vrbenj: 
"Bil sem zunaj pred hišo. 
Ker je letal vsak dan veliko v 
zraku, jih običajno ne opazu-
jem. Tokrat pa sem zaslišal 
nenavaden zvok, zato sem 
pogledal proti letalu. Po moji 
oceni je bilo prenizko, ko pa 
je pilot zavil levo, kot bi se že-
lel vrniti proti letališču, je 
najbrž L ^ b i l še tisti vzgon, 
ki ga je sploh imel. Nato je le-
talo preprosto padlo na zem-
ljo. Mislim, da bi bilo bolje, 
če bi pilot pojadral naravnost 
in poskušal pristati, kot pa da 
je zavil levo." 
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Strmoglavljenje enomotornega letala pri letališču Lesce je bilo v torek usodno za 63-letnega 
Borisa in 28-letnega Matjaža Cerzeja iz Sežane. / Foto: conzd k>v6< 

"Zlati grob" na Savski cesti 
Na Savski cesti v Kranju že tretji teden potekajo zaščitna in revizijska arheološka izkopavanja. Med 
bogatimi najdbami so tudi izdelki iz plemenitih kovin. 

IGOR KAVČIČ 

Kranj - Sočasno z rekon-
strukcijo Savske ceste, s kate-
ro so po odločitvi Mestne ob-
čine Kranj začeli letošnjo po-
mlad, potekajo tudi zaščitna 
arheološka izkopavanja. Ob-
močje tako imenovanega 
Lajha, kjer je bilo v preteklo-
sti osrednje kranjsko poko-
pališče, je namreč izjemno 
bogato z arheološkimi izko-
paninami in je kot tako po-
memben del naše zgodovin-
ske in kulturne dediščine. V 
preteklosti so tu že p6tekala 
številna izkopavanja, prvič 
ob koncu devetnajstega sto-
letja, nazadnje pa pred dve-
ma letoma. 

Pašna spona iz groba š t 6 je le ena izmed zelo zanimivih 
arheoloških najdb na Savski cesti. /FoteConzdKavač 

"Trenutno izvajamo tako 
zaščitna kot revizijska izko-
pavanja, saj smo odprli 
okrog 4 0 grobov, Id so jih v 

preteklosti deloma ali v celo-
ti že izkopavali, sedem gro-
bov pa je še intaktnih, torej 
doslej še ne odkritih," je po-

vedal arheolog mag. Draško 
Josipovič, Id vodi tokratna iz-
kopavanja. Med zanimivejše 
najdbe, ki sodijo v čas prese-
ljevanj, torej v 5. in 6. stolet-
je, so različni predmeti, kot 
žensko okrasje, srebrna paš-
na spona, pozlačena fibula s 
poldragimi kamni, dvoreden 
glavnik ... Kot je dodal Josi-
povič, na Savski cesti sočas-
no potekajo tudi gradbena 
dela, saj potem, ko arheologi 
opravijo svoje delo, takoj na 
vrsto pridejo gradbeniki. 
Predviden čas za izkopavanja 
je 120 dni. Jutri, v soboto, 18. 
aprila, med 10. in 14. uro 
bodo v Mestni hiši v Kranju 
že na ogled prve najdbe iz 
Lajha. 
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Center starejših 
za dvesto varovancev 
JASNA PAIADIN 

Domžale - V Domžalah 
bodo v prihodnjem letu na 
območju med stadionom v 
športnem parku in Srednjo 
šolo Domžale, v neposredni 
bližini knjižnice in Kamni-
ške Bistrice začeli graditi 
nov center starejših obča-
nov. "Idejni načrti so nareje-
ni, investitor, Gradbeno 
podjetje I M P , ki ima zem-
ljišče za ta približno dvajset 
milijonov evrov vreden pro-

jekt že kupljeno, pa v tem 
obdobju pridobiva soglasja. 
Projekt smo predstavili tudi 
javnosti. Odzivi Domžalča-
nov so pretežno pozitivni, 
saj je v sedanjem domu upo-
kojencev premalo prostora, 
so pa izrekli precej pomisle-
kov na višino objekta in bli-
žino športnega parka in 
hrup, ki bi zaradi tega uteg-
nil motiti varovance," je po-
vedala podžupanja Andreja 
Jarc Pogačnik. 
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POLITIKA 

Za delavcem prijazne 
reforme 
v Ljubljani so bili v torek in sredo sin-
dikalni protesti, na katerih so pred-
stavniki sindikatov izrazili svoje ne-
strinjanje z dosedanjimi vladnimi 
ukrepi pri reševanju krize. Jasno In 
glasno so povedali, da krize niso pov-
zročili delavci. 
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Pod nami se vedno trese 
Potres, kakršen je prizadel Italijo, je 
na Gorenjskem malo verjeten, ne pa 
tudi v potresno najbolj ogroženih ob-
močjih Slovenije. Potres v Posočju 
pred enajstimi leti je bil podobne 
moči, vendar na površju ni povzročil 
takšnega razdejanja kot v Italiji. 
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s Titom na smetišče 
zgodovine 
Stranka SDS je dala pobudo, da bi za-
radi odgovornosti Tita za povojne po-
boje preimenovali tudi vse ulice, ki 
nosijo njegovo ime. Na Jesenicah, 
kjer je še vedno Ulica maršala Tita, so 
mnenja o tem različna: nekateri so za 
in druei proti. 

1 2 , 1 3 

Z A D N j A 

Paketi hrane 
v novih prostorih 
Socialna stiska v tržiški občini je 
huda, to je potrdil tudi prizor pred 
Območnim združenjem Rdečega kri-
ža Tržič, kjer so v sredo začeli deliti 
pakete s hrsno. "Brez službe sem več 
kot sedem let," je potožil eden od 
prejemnikov paketa. 
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VREME 

Danes bo dopoldne oblačno s 
padavinami. V soboto bo ddno 
jasno, v hribovitan svetu 
pretežno (Mim s padamamL 
V nedelo se bopooblačih. 
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KRANJ 

Z evropskimi poslanci o aktualnih temah 
Na državljanskem forumu, ki ga bodo danes od 10. do 12. 
ure pripravili na Slovenskem trgu, bo mogoče z evropskimi 
poslanci Izmenjati mnenja o aktualnih evropskih temah. Z 
državljani in predstavniki nevladnih organizacij se bodo o 
prihodnosti Evropske unije in njenih zunanjih odnosih, člo-
vekovih pravicah, okolju, podnebnih spremembah, varstvu 
potrošnikov in zdravju državljanov pogovarjali evropski po-
slanci Jelko Kacin, Lojze Peterle, Mojca Drčar Murko, Roma-
na Jordan Cizelj in Ljudmila Novak. M. R. 

KRAN) 

Evropski večer v galeriji Dali 
Evropska poslanca Ljudmila Novak in Lojze Peterle bosta 
nocoj ob 19. uri gosta evropskega večera v galeriji Dali. Pri-
družili se jima bodo tudi drugi kandidati za evropske po-
slance z liste NSi. Vse, ki se bodo udeležili srečanja, vabijo, 
da s seboj prinesejo oblačila, živila ali denar, ki jih bodo ob 
zaključku večera podarili lokalni Karitas. M. R. 

NAKLO 

Gorenjska SLS v pripravi na volitve 
v Naklem sta se v začetku aprila sestala oba regijska odbo-
ra SLS, navzoč je bil tudi poslanec SLS Gvido Kres. Udele-
ženci so obravnavali priprave na kongres stranke 16. maja v 
Krškem, kjer bodo volili novo vodstvo. "Pri tem Gorenjci že-
limo v vodstvene organe stranke izvoliti tudi kandidate z 
Gorenjskega, s čimer hočemo zagotoviti delovanje stranke v 
regiji in s tem tudi svoj del odgovornosti pri nadaljnjem raz-
voju Gorenjske kot pokrajine. Prav tako že intenzivno evi-
dentiramo kandidate za evropske volitve 7. junija," sporoča 
predsednik regijskega odbora SLS za Gorenjsko I Marjan 
Babič. Dotaknili so se tudi aktualne gospodarske situacije. 
SLS opozarja, da se ob reševanju težke ekonomske krize po-
zablja na kmete, saj za reševanje krize na področju kmetij-
stva vlada še ni pripravila nikakršnih ukrepov, poleg tega se 
vlada ni pravočasno odzvala na samo krizo. D. Ž. 

'arilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 
Avtokarto prejme CVETKA MULEJ iz Lesc. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE 

Zvesti Gorenjskemu glasu 
Tončka Kociper iz Preddvora je naša dolgoletna naročnica. 
Je aktivna članica Društva upokojencev Preddvor in ena od 
ustanoviteljic sekcije za ročna dela. Sekcija je bila zelo po-
zitivno sprejeta, saj se ženske rade družijo in ob tem kvačka-
jo, vezejo in klekljajo. Vsako leto ob materinskem dnevu 
organizirajo tudi razstavo ročnih del, ki jih večino ustvarijo 
predvsem v zimskem času. Tončka in njena prijateljica Ana 
Lombar iz Nove vasi sta sodelovali na Glasovi velikonočni 
razstavi pirhov. Tončka je "oblekla" prav posebne prozorne 
pirhe, katerih zanimivost je, da so v notranjosti jajčka majh-
ni kvačkani piščančki. D. K. 
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Tončka Kociper v desni roki drži svoje ročno delo, v levi pa 
delo Ane Lombar. 

Za delavcem prijazne reforme 
v prestolnici so bili v torek in sredo sindikalni protesti, na katerih s o predstavniki sindikatov izrazili 
svoje nestrinjanje z dosedanjimi ukrepi vlade pri reševanju krize. 

MATEJA RANT 

Ljubljana - "Finančne m go-
spodarske krize ter uničeva-
nja podjetij niso povzročili 
delavci, ne njihove plače, re-
gresi, pravice, ampak po-
žrešnost, hazard, aroganca 
in špekulacije lastnikov ka-
pitala in finančnih institu-
cij," je bilo po besedah pred-
sednika Zveze svobodnih 
sindikatov Slovenije (ZSSS) 
Dušana Semoliča glavno 
sporočilo razširjene konfe-
rence zveze, na kateri so 
sprejeli zahteve glede pripra-
ve prihodnjih ukrepov. 

Po konferenci so se odpra-
vili pred državni zbor, kjer so 
predsedniku vlade Borutu 
Pahorju predali svoje zahte-
ve. Zavzeli so se za sistem-
ske spremembe v družbi, saj 
naj bi se določene stvari v 
škodo delavcev dogajale tudi 
s pomočjo zakonodaje. "Na-
redimo konec menedžer-
skim odkupom in prepreči-
mo bogatenje tajkunov," je 
pozval Semolič. Zato med 
drugim zahtevajo, da bi ime-
li ljudje, ki vodijo podjetja, za 
to tudi ustrezno znanje. "Od 
države, ko gre v reforme, za-

Predstavniki sindikatov so opozarjali na poglabljanje 
razslojevanja in vse slabši položaj delavcev./FOTO: T. K. 

htevamo tudi, da te ne bi bile 
neprijazne do delavcev," je še 
dodal Semolič. Dosedanji 
ukrepi vlade, ugotavljajo pri 
ZSSS, so bili namenjeni 
predvsem reševanju bank in 
lastnikov kapitala, napoveda-
ne strukturne reforme pa naj 
bi kazale, da bo vlada še na-
prej sledila liberalnim ide-
jam in predlogom, ki so nas 
pripeljali v seiinjo finančno 
in gospodarsko krizo. Zato 
zahtevajo sistemske spre-
membe, ki bodo spremenile 
način poslovanja finančnih 
institucij ih bank, omogočile 

temeljit nadzor nad njimi ter 
preprečile, da bi se po krizi 
vrnile na poslovanje po sta-
rem. "Vlada mora takoj pred-
lagati spremembe vseh tistih 
zakonov, ki so v preteklosti 
omogočali neupravičeno bo-
gatenje, tajkunstvo, korupci-
jo in druge ekscese, ki so 
omogočili prevelike socialne 
in družbene razlike," še do-
dajajo v ZSSS. 

Že v torek so se na protest-
ni konferenci zbrali tudi 
predstavniki sindikatov KSS 
Pergam, KS 90 Slovenije, 
KNSS Neodvisnost, Z S Z S 

Alternativa in ZDSS Solidar-
nost Sprejeli so pismo, v ka-
terem so vlado med drugim 
pozvali k pravični porazdelit-
vi bremen gospodarske kri-
ze, obenem pa so zahtevali 
tudi večjo vlogo sindikatov 
pri pripravi protikriznih in 
strukturnih zakonodajnih 
ukrepov. Pismo so predali 
predsednici odbora državne-
ga zbora za delo, družino, so-
cialne zadeve in invalide An-
dreji Čmak Meglič. Po pre-
pričanju sindikatov je nujno, 
da vlada zaradi gospodarske 
in finančne krize hitro ukre-
pa ter delavce in druge ogro-
žene skupine učinkovito za-
ščiti pred posledicami krize. 
Sindikati so pozvali še k 
okrepitvi socialnega dialoga, 
ki bo obnovil omajano za-
upanje v politiko med delav-
ci. S tem se je strinjal tudi 
predsednik vlade Borut Pa-
hor, ki je poudaril, da bo vla-
da storila vse, da bodo part-
nerji dobili zaupanje v social-
ni dialog. "Z dialogom bomo 
oblikovah potrebne ukrepe 
in računam, da bomo v pri-
hodnjem letu z njimi prema-
gali krizo," je še dejal pred-
sednik vlade. 

O pravicah evropskih državljanov 
MAIEJA RANT 

Kranj - Pod sloganom Evrop-
sko državljanstvo ne le be-
sede, temveč dejanske pravi-
ce se po slovenskih mestih 
odvija informacijska kampa-
nja Evropske unije, v okviru 
katere informirajo in ozaveš-
čajo prebivalce o pravicah, ki 
jih prinaša evropsko držav-
ljanstvo. Omenjena medna-
rodna potujoča kampanja se 
je minulo soboto ustavila 
tudi v Kranju. 

Ob stojnid v središču me-
sta se je po oceni koordina-
torja kampanje Aleša Koreza 
ustavilo okrog dvesto ljudi, 
približno polovica je sodelo-
vala tudi na interaktivnem 
kvizu, na katerem so presku-
sili svoje znanje iz poznava-

Mednarodna potujoča Informacijska kampanja Evropske 
komisije se je minulo soboto ustavila tudi v Kranju. 

nja Evropske unije. "Izkazalo 
se je, da so sodelujoči kar do-
bro poznali Evropsko unijo 
in pravice, povezane z evrop-
skim državljanstvom," je po-
jasnil »Korez. Z omenjeno 
kampanjo sicer želijo pove-

čati varovanje, spodbujanje 
in spoštovanje pravic držav-
ljanov Evropske unije. Med 
te sodijo volilna pravica ter 
pravica kandidirati na lokal-
nih volitvah in na volitvah v 
Evropski parlament v državi 

Članid prebivanja, pravica do 
dobrega vodenja s strani ev-
ropskih institudj in pravica 
do pritožbe v primeru slabe-
ga vodenja, pravica dostopa 
do dokumentov evropskih 
institudj, pravica nasloviti 
peticijo na evropski parla-
ment ter pravica do diplo-
matske in konzularne zašči-
te v vseh državah članicah 
EU. Temeljni pravid držav-
ljanov EU sta tudi pravica do 
selitve tn prebivanja v drugi 
državi članid Evropske uni-
je. Enkratna priložnost, da se 
opozori na pravice, ki jih 
imamo kot državljani Evrop-
ske unije, so po besedah pod-
predsednika Evropske komi-
sije Jacquesa Barrota prav vo- • 
litve v evropski parlament, ki 
bodo v Sloveniji 7. junija. 

KRANJ 

V spomin padlim mobilizirancem 
Na kranjskem pokopališču je bila v sredo slovesnost v 
spomin na gorenjske mobilizirance, padle v nemški vojski 
1943-1945. "Leto dni je od tega, kar smo postavili dostojno 
znamenje padlim fantom. To ni spomenik zmagovalcev ali 
poražencev, ampak vsem žrtvam vojnega nasilja," je povedal 
Zdravko Ribnikar, predsednik Združenja gorenjskih mobi-
lizirancev v nemško vojsko. Dogodka sta se udeležila tudi 
kranjski podžupan Bojan Homan, ki je v nagovoru poudaril, 
da naj bo druga svetovna vojna v opomin, da se kaj takega 
ne bo nikoli več ponovilo, ter predsednik Zveze društev mo-
biliziranih Slovencev v nemško vojsko Andrej Zorko. S. K. K spomeniku so položili venec in prižgali sveče. /Foto:Tinaooki 
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Jedro predstavlja javna šola 
Ravnatelji slovenskih osnovnih šol s o se.na Bledu zbrali na jubilejnem 20 . srečanju, ki nosi naslov 
Osnovna šola na Slovenskem. 

MATEJA RANT 

Bled - "V zadnjih nekaj letih 
se je izgubilo, da bi ljudje jav-
no povedali, kaj si mislijo o 
šoli. Ce za to rabite dober 
predpražnik, je minister pra-
vi za to," se je na svoj račun v 
uvodnem nagovoru pošalil 
minister za šolstvo in šport 
Igor Lukšič. S tem je zbrane 
ravnatelje povabil, naj s svoji-
mi predlogi in prispevki so-
delujejo pri pripravi bele 
knjige na področju šolstva. 
Napovedal je še, da naj bi do 
junija sprejeli spremembe 
zakona o financiranju vzgoje 
in izobraževanja. 

V središče slovenske šole 
naj bi tako znova postavili pe-
dagoški proces in tako učite-
ljem vrnili mesto, ki jim pri-
pada. "S tem bomo zagotovili 
stabilnost, ki jo slovenske šole 
potrebujejo," je dejal mini-

Igor Lukšič 

ster. Izpostavil je še, da javna 
šola predstavlja jedro š o l s k ^ 
sistema in jo je treba zaščititi 
pred posegi privatne iniciati-
ve. "Podpiramo zasebno šol-
stvo, anipak ne, če gre pri tem 
za participacijo pri sredstvih 
za javno mrežo šol," je odlo-
čen minister. Ravnateljem je 

Alenka Kovšca 

tudi obljubil, da naj bi v pri-
hodnje precej zmanjšali števi-
lo okrožnic, ki jih dobivajo z 
ministrstva. Državna sekre-
tarka pri šolskem ministrstvu 
Alenla Kovšca pa je pri nav-
zočih najbolj buren aplavz po-
žela, ko je zagotovila, da bodo 
poskrbeli za pravičnejši si-

stem nagrajevanja ravnate-
ljev. Ne zdi se ji namreč spre-
jemljivo, da včasih ravnatelji 
dobijo nižje plače kot učitelji. 
Med pomembnejšimi naloga-
mi, Id šolsko ministrstvo ča-
kajo v prihodnosti, je tudi za-
gotovitev brezplačnih vrtcev 
in stoodstotna vključenost 
otrok vanje. Ocenjuje, da bi za 
to potrebovali še okrog 35 mi-
lijonov evrov na leto. Da to ni 
tako neizvedljivo, je naredila 
primerjavo z dijaSko prehra-
no, za katero na leto odštejejo 
40 milijonov evrov, pa čeprav 
je potem po njenih besedah 
polovico ali še več vržejo 
stran. Veliko pozomosti bodo 
namenili tudi zagotavljanju 
avtonomije učiteljev in več 
kompetenc učiteljev pri po-
učevanju, pri čemer je zlasti 
izpostavila pomen izobraže-
vanja učiteljev na področju in-
formacijske tehnologije. 

S Švicarji do naravne energije 
Prek švicarskega prispevka bo šest gorenjskih občin uredilo in energetsko prenovilo šest javnih 
objektov - šol in bazenov. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Kranj - Pogodba za projekt 
Obnovljivi viri energije v alp-
skem prostoru (REAAL) je 
vladna služba za razvoj in ev-
ropske zadeve (SVEZ) konec 
prejšnjega meseca le priro-
mala do Regionalne razvojne 
agencije Gorenjske (BSC 
Kranj). Od takrat naprej je 
jasno, da je za šest investicij 
v javne objekte namenjenih 
4,15 milijona evrov, od tega 
bodo morali investitorji (ob-
čine) plačati le davek na do-
dano vrednost (20 odstotkov) 

in približno desetino vredno-
sti investicije. 

Projekt REAAL je plod 
slovensko-švicarskega sodelo-
vanja, po katerem bodo na 
Gorenjskem pri šestih javnih 
objektih skušali oklestiti stro-
ške, ki jih sedaj plačujejo za 
porabljeno energijo. "V raz-
vojni agendji smo se skupaj s 
šestimi občinami odločili za 
spodbujanje uporabe obnov-
ljivih virov energije in ener-
getsko učinkovitih sistemov. 
Gorenjcem bi radi predstavili 
uporabo in prednosti tovrst-
nih tehnologij, zato bomo s 

pomočjo švicarsko-sloven-
skega sodelovanja investirali v 
šole in plavalne bazene, ki slo-
vijo po visoki porabi energije, 
jih uporablja veliko mladih in 
starejših in so primerni za 
promoviranje uporabe obnov-
ljivih virov energije," pomen 
projekta opisuje Bogo Filipič, 
vodja projekta in direktor raz-
vojne agendje. 

Štiri investicije so name-
njene osnovnim šolam, dve 
plavalnim bazenom. V obči-
nah Kranjska Gora, Tržič, 
Gorenja vas-Poljane in Žiri 
bodo obnovili šole in postavi-

li fotovoltaične sisteme, v ne-
katerih primerih tudi toplo-
tne črpalke. V Radovljici in 
Kranju prednostno investici-
jo predstavljajo solarni pane-
li in toplotne črpalke za ener-
getsko učinkovitejše delova-
nje javnih plavalnih bazenov. 
Do začetka izvajanja investi-
cij morajo agendja in občine 
izpolniti še nekaj nalog, ki 
jih zahtevajo Švicarji. Skrajni 
rok je letošnji 27. junij, nato 
bo nadzorni organ v enem 
mesecu pregledal gradiva in 
izdal dokončni sklep o višmi 
subvendj. 

Manj narodi, manj delavcev 
Tržiška družba Cablex je ena največjih proizvajalk kabelske konfekcije 
v Evropi. Ker ji promet upada, je zaprla obrat v Semiču, nekaj manj 
delavcev pa je tudi v Tržiču. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Pred skoraj dvema de-
setletjema je v Ljubljani zaži-
velo podjetje Cablex, ki se je 
lotilo izdelave kabelskih sno-
pov za belo tehniko in avto-
mobilsko industrijo. Iz 
skromnih začetkov se je 
družba razvila v eno največ-
jih proizvajalk teh izdelkov v 
EvropL Večino izvozi na ev-
ropske trge, od tega okrog 80 
odstotkov celotne proizvod-
nje za gospodinjske stroje. 

preostalo pa za avtomobile. 
"Pri normalnem poslova-

nju ustvarimo za 24 do .25 
milijonov evrov prometa na 
leto. Ob pripravi letošnjega 
plana decembra lani smo na-
črtovali 23 mihjonov evrov 
prihodkov, a smo jih z reba-
lansom plana marca znižah 
na 18 milijonov evrov. Nato 
so se naročila kupcev še 
zmanjšala. Prometa je kar za 
tretjino manj, zato najbrž ne 
bo mogoče doseči niti 15 mi-
lijonov evrov prihodkov. Oce-

njujem, da ni razlogov za pa-
niko, saj gre za normalna ni-
hanja v ekonomiji. Vseeno 
so bili nujni varčevalni ukre-
pi, ki se poznajo tudi pri ka-
dru. Zapiramo manjši obrat 
v Semiču, kjer smo imeli pri-
bližno trideset delavcev. Za-
dnjim se iztečejo pogodbe 
sredi maja. V Tržiču je letos 
štirideset delavcev za določen 
čas manj. Te dni bo preneha-
lo delati še okrog deset režij-
skih delavce\", ohranili bomo 
okrog 240 zaposlenih. V Me-

žid imamo podobno tovarno 
s skoraj enakim številom za-
poslenih in podobnim upa-
dom prometa. Odločitev 
pred sedmimi leti za selitev 
iz Ljubljane se je izkazala za 
dobro. Tržičani so zelo ddo-
vni in tudi odnosi z občino so 
korektni. Imamo specifično 
proizvodnjo, s katero je težko 
zaslužiti denar ob visokih 
obremenitvah gospodarstva. 
Z vztrajnim delom smo vse-
eno dokazali, da je mogoče 
prodreti v evropski vrh. Re-
zerve imamo pri proizvodnji 
v deželah s cenejšo delovno 
silo. Zato upam, da nam bo 
uspdo obdržati dosežen po-
ložaj med proizvajala kabel-
skih snopov," je povedal di-
rektor dmžbe Cablex Zden-
ko Kopriva v pogovoru za 
Gorenjski glas. 

TČ KOMENTAR 
S U Z A N A P. KOVAČIČ 

Komu mar za pešce 
Večkrat beremo, pišemo: ce-

ste so slabo vzdrževane, na ob-
voznice, ki bi razbremenile 
promet, se čaka predolgo, par-
kirnih mest je premalo. Zdi se, 
da se vse suče samo okrog štiri-
kolesnih prijateljev na motorni 
pogon. Pozabljamo pa na peš-
ce, ki so, ne glede na zajeten 
kup pločevine, še vedno med 
nami. Pešci so najbolj ranljiva 
skupina udeležencev v prome-
tu in pričakovali bi, da se prav 
njim nameni več pozomosti. 
Najosnovnejše prizadevanje za 
njihovo večjo varnost so urgeni 
prehodi za pešce. In se čudim: 
nakupovalna centra, ki sta na 
obrobju Kranja zrasla nazad-
nje, imata na novo urgeni se-
majbrizirani križišči za neovi-
ran in hiter dostop do centrov, 
nimata pa urejenih prehodov 
za prečkanje, cestišča pe.š. In to 
ob dejstvu, da so v bližnjem 
gozdičku in po polju v toplih 
mesecih priljubljene sprehajal-
ne in kolesarske poti številnih 
prebivalcev blokovske soseske. 
Smrtno nevarno se je na tem 
odseku opogumiti in prečkati 
cest^! V preteklih letih so bile 
na tem delu soseske Planina že 
prometne nesreče, ki so se kon-
čale tragično, in po vsaki nesre-
či seje na dolgo razpravljalo o 
lem, kako je treba stanje spre-
meniti v korist vei^e varnosti. 
Le kje so obležale dobre želje? 
Morda so zapisane v projektu 
gradnje štiripasovnice, za kate-
ro se ne ve, kdaj bo. Do%' naj 

bi bilo stanje takšno, kakršno 
pač je. A gfej ga zlomka, vmes 
seje prikradel investitor z de-
narjem in brez problema dobil 
dovoljenje za gradnjo semafori-
ziranih križišč. Nič ne bi bilo 
narobe pri tem, če bi tisti, ki so 
odgovorni za izdajo dovoljenj, 
investitoiju naložili še nekaj 
dodatnih belih črt za pešce. 
Pleskanje kvadratnega metra 
prehoda za pešce slane tri evre. 

Če se ozremo naokrog, je kar 
veliko zbledelih preho^v za 
pdce, med drugim tudi tisti, ki 
vodi od kranjskega zdravstve-
nega doma proti šolskemu cen-
tru in stanovanjskim blokom. 
Morda pa to sploh ni več pre-
hod? Na Breznid v občini Ži-
rovnica občani že dlje časa 
opozarjajo, daje nujno treba 
označiti prehod za pešce, ki bi 
vodil do bližnjega pokopališča, 
cerkve, trgovine ... Cesta je dr-
žavna, vprašanje je le, ali so v 
Ljubljani za to Breznico sploh 
že kdaj slišali. Občina je na 
Direkcijo za ceste večkrat na-
slovila prošnjo, a brez haska, 
zato so stvar vzeli v svoje roke 
in v letošnjem občinskem pro-
računu že zagotovili denar za 
pripravo projekta. 

V Gorenji vasi so na zad-
njem občinskem svetu petnajst 
minut razpravljali o upraviče-
nosti postavitve enega prehoda 
za pešce. Ja, ja, pešci so oziro-
ma smo očitno čudna kategori-

ja ljudi: smo v manjšini, zahte-
vamo pa veliko. Mar res? 
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VRBA 

Ta konec tedna Markov smn' 
Ta konec tedna b o v Vrbi tradicionalni Markov s m n ' , ki ga 

pripravlja Kulturno društvo dr. France Prešeren v sodelovan-

ju z Z a v o d o m za turizem in kulturo ter O b č i n o Žirovnica. Do-

gajanje s e bo pričelo že jutri, v soboto , ko bo o b 2 0 . uri pred 

cerkvico sv. Marka v Vrbi s rečanje pevskih skupin, na katerem 

b o d o nastopili Lovski rogisti Bohinj , ljudski pevci Kranjski fur-

mani , vokalna skupina Jazzva , moški kvintet KD dr. France 

Prešeren in M e š a n a pevska skupina dr. France Prešeren. V 

nedeljo bo se jemski del s predstavitvi jo e tno loško zanimivih 

obrtnih dejavnosti ter d o m a č e In u m e t n o s t n e obrti. O b 9.45 

b o odprt je se jma , razstavl javce b o d o predstavili ob n . tr i , š e 

pred tem pa bo o b 1 0 . uri m a š a na Breznici. A. H . 

TRŽIČ 

Zapore cest zaradi del 
V občini Trž ič nadal ju je jo g r a d n j o kana l izac i j skega o m r e ž -

ja in o b n o v o v o d o v o d o v v okviru pro jekta , ki ga s o f i n a n c i r a 

Evropa . Z a t o je od 7. aprila p o p o l n o m a z a p r t a državna ce-

sta Bistr ica pri Trž lču-Begunje . D o p r e d v i d o m a 6. junija b o 

p r o m e t potekal po o b v o z u skozi Kovor , H u d o in Brezje pri 

Trž iču. O d 1 4 . apri la ve l ja p o p o l n a z a p o r a m a k a d a m s k e 

poti v Zv i rčah do h iše št . 95, na glavni cest i skozi v a s pa po-

teka p r o m e t i z m e n i č n o e n o s m e r n o . V d e l o v n e m č a s u je 

po lov ično zaprta lokalna c e s t a Kr iže -Zadraga o d m o s t a d o 

križišča za Breg. N a lokalni cest i S e b e n j e - Ž i g a n j a v a s vel ja 

p o p o l n a z a p o r a p r o m e t a . O b č a s n o je p o p o l n o m a zaprta 

tudi c e s t a m e d K o r o š k o c e s t o v Trž iču In n a s e l j e m Čegelj-

še . N a Kranjski cesti v Trž iču poteka p r o m e t o d 9. aprila Iz-

m e n i č n o e n o s m e r n o o d n e k d a n j e g a p lazu d o Pristave. S. S. 

TRŽIČ 

Konec smuke na Zelenici 
Na s m u č i š č u Zelenica , ki j e bilo o d začetka januar ja dobro 

o b i s k a n o , s o skleni l i l e t o š n j o s m u č a r s k o s e z o n o na 

vel ikonočni ponedel jek. N a poboč j ih p o d B e g u n j š č i c o je š e 

dovol j s n e g a , zato uprav l j avec s m u č i š č a pr ičakuje najbol j 

n a v d u š e n e s m u č a r j e t u d i f z a p r v o m a j s k e praznike . Č e 

bb v r e m e lepo, b o s t a sedežn ic i s p e t obratova l i o d 25. d o 

27 . aprila ter od i . d o 3. m a j a o d 7 . 3 0 d o n . ure. S. S. 

SELO PRI ŽIROVNICI 

Nasprotja našega okolja na fotografijah 
jutri , v s o b o t o , o b 18 . url b o d o v Fotogaleri j i J a k e Č o p a v 

zdravs tven i postaj i na Selu pri Žirovnici odprl i f o t o g r a f s k o 

r a z s t a v o Nasprotja naSega okolja, ki j o j e o b d n e v u Z e m l j e 

2 2 . apri lu pripravil skavtski s t e g Pod s v o b o d n i m s o n c e m 

Breznica . " N a ogled bo 2 0 fotograf i j , polovica jih bo prika-

z o v a l a pris-tne lepote narave , d r u g a polovica pa o n e s n a ž e -

n o s t in d r u g e č lovekove vpl ive na okol je , kot s o dal jnovodi 

in c e s t e . F o t o g r a f i j e b o d o r a z d e l j e n e v d e s e t s k l o p o v p o 

d v e nasprotu joč i si fotograf i j i , ena bo d e n i m o prikazovala 

r o m a n t i č n o p o d o b o g o z d a , d r u g a pa d iv je o d l a g a l i š č e v 

n jem. Skavti s m o s o š e p o s e b e j občutlj ivi na d o g a j a n j e v 

n a š e m okol ju, sa j velik del p r o s t e g a č a s a prež iv imo v nara-

vi. Z razs tavo tako ž e l i m o opozorit i na nepravi len o d n o s d o 

narave , ki s m o j o l judje ž e v precejšnj i meri razvrednotili z 

b r e z b r i ž n o s t j o in p o h l e p o m , " j e poudar i l Tone Špendov, 
e d e n o d brezniških skavtov. Slednji b o d o s kulturnim pro-

g r a m o m obogati l i tudi jutr išnje odprt je razstave , ki bo na 

og led m e s e c dni. A. H . 

Najdišče kmalu na ogled 
Arheološko najdišče v Mošnjah urejajo za ogled. V pripravi je projekt gradnje nadstreška, 
restavriranja in celotne prenove arheološke najdbe. 

MARJANA AHAČIČ 

Mošnje - Vi la Rust ica so po-

imenova l i p o m e m b n o arhe-

o l o š k o n a j d b o i z č a s a r i m -

s k e g a cesarstva , k i so jo na 

robu M o š e n j odkrili o b grad-

nji goren j ske avtoceste pred 

d o b r i m a d v e m a letoma. Po-

t e m k o so arheologi na jd i šče 

o b s u l i , zavarova l i , opr l i z 

opaži in zaščitili p red propa-

d a n j e m , zdaj na jdeno gradi-

vo obdelu je jo , v pr ipravi pa 

je p r o j e k t g r a d n j e n a d s t r e -

ška , restavriranja in celovite 

predstavitve. Ko bo v okviru 

projekta u r e j e n a streha n a d 

o b m o č j e m , s e b o d o z a č e l a 

tudi fina restavratorska dela 

n a z idov ih , ki j ih b o d o pri-

prav i l i za preds tav i tev . P o 

s k l e n j e n i h dogovor ih na j bi 

se to zgodi lo pr ihodnje leto, 

je p o v e d a l a M a j d a O d a r z 

O b č i n e Radovlj ica. 

Kot je poveda l p r e d s e d n i k 

K r a j e v n e s k u p n o s t i M o š n j e 

F r a n c P e t e m e l , s i d o m a č i n i 

žel i jo č i m p r e j š n j e m o ž n o s t i 

z a p r e d s t a v i t e v n a j d b e , p o 

kater i s o M o š n j e ž e posta le 

z n a n e . Z a t o b o d o v s k l o p u 

g r a d p j e n o v e g a g a s i l s k e g a , 

d o m a prr k u l t u r n e m - d o m u 

v M o š n j a h zgradi l i tudi in-

f o r m a c i j s k i center s turistič-

Arheologi so naselbino iz časov rimskega cesarstva na robu Mošenj našli pred dobrima 
dvema letonrai;? 

n o p i s a r n o , s a n i t a r i j e i n 

p r o s t o r za s p r e j e m ob i sko-

valcev. G a s i l s k o društvo , ki 

je invest i tor pro jekta , b o ž e 

v p r i h o d n j i h d n e h v l o ž i l o 

p r o š n j o za g r a d b e n o dovo-

l j e n j e , " i n f p ^ a a j s l c a ^ ^ p i š a r -

n ^ p a naj . bi J>iJa, fie b o ..šlo 

v s e p a n a ž r t i h ; crdprta ž e v 

z a č e t k u leta 2 0 1 0 . Ku l turn i 

d o m je o d na jd i šča odda l j en 

p r i b l i ž n o tr i s to m e t r o v , i n 

kot pravi P e t e m e l , n a j bi s e 

obiskovalc i tja vozi l i z avto-

b u s i , v d o l g o r o č n i h načr t ih 

p a j e s e v e d a t u d i g r a d n j a 

p ločn ika i n k o l e s a r s k e poti 

o b cesti, Hb na jd i šča . 

K^t j e , p o v e d a l a I ^ a j d a 

O d a r z O b č i n e ; R a d o 3 d j i c a p i 

s redstva za p r o j e k t z a v a r o 

vanja in predstavitve naj 

dišča v M o š n j a h zagotavl ja-

ta min i s t r s tvo za k u l t u r o in ^ 

O b č i n a Radovl j ica , ki v dve-

l e t n e m p r o r a č u n u z a n j 

n a m e n j a sto t i soč evrov . V 

s o d e l o v a n j u z g o r e n | s k o ^ 

r a z v o j n o agenc i jo pa s .pro-

j e k t o m k a n d i d i r a j o t u d i | 

rr^a: s r e d s t v a v o k v i r u .ašea^ 

m e j n e g a p r o g r a m a S l o v e - J 

nija-Italija. 

BLED 

Bled med prazniki poln gostov 
Blejski hoteli s o bili m e d ve l ikonočnimi prazniki z e l o d o b r o 

z a s e d e n i , č e p r a v je p o rezervaci jah sprva kaza lo , da s e b o 

s e z o n a s l a b o z a č e l a . " G l e d e na rezervac i je , j e kaza lo , da 

b o d o z a s e d e n i zgo l j 50- d o 7 0 - o d s t o t n o , p o t e m pa s o bili 

nekateri hoteli ce lo s t o o d s t o t n o z a s e d e n i . Vel iko je bilo na-

m r e č tudi g o s t o v , ki s o na Bled prišli brez p r e d h o d n e rezer-

v a c i j e , " j e p o j a s n i l a d irektor ica T u r i z m a Bled Eva Štravs 
Podlogar. O d petka d o ponedel jka s o na Bledu v hotelih in 

k a m p u ustvaril i 7 2 4 1 noči tev , kar j e skora j 8 0 o d s t o t k o v v e č 

kot m e d lanskimi ve l ikonočnimi prazniki . "Lani s o bili na-

m r e č ž e v m a r c u in s o bili hladni in d e ž e v n i . Letošnj i poda-

tki s o z a t o bolj primerl j ivi z l e tom 2 0 0 7 , ko je bila velika 

noč prav tako v apr i lu , " j e š e po jasni la Eva Š t ravs P o d l o g a r 

in d o d a l a , d a jih d o b r a z a s e d e n o s t m e d v e l i k o n o č n i m i 

prazniki n a v d a j a z o p t i m i z m o m tudi za napre j . "Potrd i la 

s e j e n a p o v e d , d a s e g o s t j e o d l o č a j o z a p o č i t n i c e r e s v 

z a d n j e m t renutku . " M . R. 

RETNJE PRI TRŽIČU 

Zamejski Slovenci na obisku 
N a povabilo Ljudske univerze Tržič je minuli teden obiska la , 

T r ž i č s k u p i n a z a m e j s k i h S l o v e n c e v iz avs t r i j ske K o r o š k e ' 

in Italije. N a srečanju v gos t i šču S m u k pod n a s l o v o m Alpe-

Adrla j i m je direktorica un iverze Metka Knific p reds tav i l a 

z a m i s e l o s o d e l o v a n j u pri v i s o k o š o l s k e m študi ju . Ta jn ica 

fakultete za logist iko Damjana Medved Arbeiter je o p i s a l a 

p r o g r a m študi ja logistike, ki poteka tudi v Tržiču. V e č kot , 

1 4 0 0 š t u d e n t o m bi s e v b o d o č e lahko pridružili tudi mladi , 

ki živijo prek meja S loveni je . Druga t e m a p o g o v o r o v s e je 

n a n a š a l a na s o d e l o v a n j e fo lk lornih skupin . R a z m i š l j a j o o 

organizacij i m e d n a r o d n e g a fo lk lornega festivala pri nas . S. S. 

24-URNA ASISTENČNA POMOČ i 
IN ZAVAROVANJE DOMA Ž 

NA NOVO VREDNOST 
DOM JE LE EDEN. DOBRO CA ZAVARUJTE. 

P O P O L N O f ^ l 
Z A V A R O V A N J E D O M A ^ ^ l l l g l a V 

MODRA SnVILKA 

((CEEE&I 
ZAVAROVAtNICA TRIGUV, 0.0. 

MODRA SnVILKA 

((CEEE&I 

KRANJ 

Študentje bodo merili utrip Kranja 
V okviru t. i. P o m l a d n e šo le mladih a n d r a g o g o v b o d o štu-

dent je F i lozofske fakultete iz Ljubl jane nas lednj i t eden ugo-

tavljali, k a k š n e s o ž iv l j en j ske r a z m e r e , p o t r e b e In n a v a d e , 

prebivalcev o b č i n e Kranj. T e m i le tošn jega projekta sta nam-

reč oživitev m e s t n e g a jedra in o n e s n a ž e n o s t , v okviru pro- . 

jekta pa b o d o š t u d e n t j e na ulicah izvajali ankete In obiskali 

u s t a n o v e , ki s o p o v e z a n e z r a z i s k o v a l n i m a t e m a t i k a m a . 

Projekt s o p o i m e n o v a l i Očist i , oživi , s o d e l o v a l o pa bo okoli 

t r ideset š tudentov . Z rezultati raz i skova lnega de la si žel i jo 

pr ipomoči h kva l i te tne jšem živl jenju o b č a n o v Kranja. V. S. 



GORENJSKA 

Ozarina letna žetev 
SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Akademska folklor-
na skupina (AFS) Ozara je 
imela pred kratkim tradici-
onalni letni koncert v dvo-
rani Doma krajanov na 
Primskovem. Koncert so 
naslovili Korak za korakom 
skozi čas ... "Te dokončane 
misli nismo postavili kar 
tako za okras, ampak s prav 
posebnim razlogom. Poleg 
nas, članov društva, se je 
predstavila tudi renesančna 
plesna skupina Lonca iz 
Škofje Loke. Ob plesnih 
korakih renesančne glasbe 
in slovenske ljudske glasbe 

so se obiskovalci skupaj 
z nami popeljali nazaj 
v zgodovino, nazaj skozi 
čas," je povedal glavni orga-
nizator dogodka Miha Koz-
jek. In res: plesna skupina 
AFS Ozara je že takoj na za-
četku dvignila razpoloženje 
med številnimi obiskovalci 
s štajerskimi plesi Botrija, 
nadaljevali so Kranjski fur-
mani z ljudskimi Pesmi iz 
Artič, B plesna skupina 
AFS Ozara je sklenila prvi 
del z gorenjskimi plesi 
Travniči so že zeleni. Za-
tem je skupina Lonca priča-
rala vzdušje iz obdobja od 
15. do 17. stoletja s Špansko 

pavano iz leta 1589 ... Sledi-
li so gorenjski plesi Štajeriš 
in Kranjski sem'n, še en 
plesni nastop renesančne 
skupine, pevski nastop Bo-
dečih než in plesi iz Rezije 
Lipe bile maškire. Plesi iz 
Rezije so nova odrska po-
stavitev AFS Ozara, avtor 
postasitve je Domen Pipan. 
Avtorja drugih odrskih po-
stavitev AFS Ozara sta Ani-
ta Peteh in Brane Šmid. 
Večer s koraki - neskončni-
mi in nikdar enakimi, 
odločnimi, plesnimi... - je 
odlično vodila Mateja Urbi-
ha, ki je tudi vodja skupine 
Bodeče neže. 

KRANJ 

Francoski plesalci znova na obisku 
Iz pobratenega La Ciotata ta konec tedna v Kranj prihaja 
skupina priznane plesno - baletne šole Troupe Muncipale 
de Ballet Ecole, ki je že dvakrat navdušila naše ljubitelje ple-
sa. Skupina plesalcev iz priznane plesno-baletne šole je bila 
v Kranju prvič leta 1981, leta 2004 pa so znova navdušili, ko 
so, ob vstopu Slovenije v EU, sodelovali na osrednji priredit-
vi v Kranju. Francoski plesalci bodo tokrat pri nas gostovali 
od te nedelje, 19. aprila, do petka, 24. aprila, v času obiska 
pa bodo nastopili v Gimnaziji Kranj, v Novem mestu, v Pla-
netu Tuš v Kranju, v četrtek, 23. aprila, pa bodo s svojim na-
stopom počastili stoletnico KUD Predoslje. Poleg teh bodo 
imeli tudi več krajših nastopov in delavnic na OŠ Franceta 
Prešerna, v Gimnaziji Novo mesto, OŠ Naklo in Ekonomski 
gimnaziji Kranj. V svojih nastopih skupina prikazuje klasič-
ne in moderne plese, hip hop, akrobatske plese, can can in 
druge, šteje pa petindvajset do trideset plesalcev ter deset 
spremljevalcev (vodstvo, garderoberke, tehniki ...). To so 
najboljši plesalci šole, ki šteje 250 učencev v starosti od 
13 do 25 let. V Kranj mladi prihajajo v okviru izmenjave 
mladih iz obeh mest, saj je znano, da sta Kranj in La Ciotat 
lani proslavljala že petdeseto obletnico pobratenja. V. S. 

KRANJ 

Glasbeni žur pri Globusu 
Na pokritem prizorišču med Globusom In Storžičem bo 
jutri, v soboto, potekal tako imenovani 3+1 žur, nanj pa 
so vabljeni predvsem ljubitelji glasbe. Priložnost za nastop 
bodo namreč najprej dobile tri kranjske neuveljavljene ročk 
skupine: The Mor(R)ons, Talking over Mars in Diverso, 
za vrhunec večera, ki se bo začel ob 20. uri, pa bodo po-
skrbeli idrijski glasbeniki, Zablujena generacija. Prireditev 
organizira dijaški odbor Kluba študentov Kranj, ki obljublja, 
da bo za noro razpoloženje poskrbljeno tudi z nagradnimi 
igrami. Čeprav je žur namenjen predvsem dijakom, pa 
so nanj vabljeni vsi, ki se radi zabavajo. V. S. 

BITNJE 

Prvi domači 
dvoriščni sejem 
Pri Krajevni skupnosti Bit-
nje so se v organizaciji stu-
dia Oreh in KUD Bitnje od-
ločili, da s pomočjo vaških 
društev pripravijo prvi dvo-
riščni sejem. Domačine so 
pozvali, da naj z označeval-
no ttiblo ob cesti (dobijo jo 
v KS oz. društvih) obvestijo 
mimoidoče, da nekaj ponu-
jajo ali prodajajo. Tako se 
bodo znebili predmetov, ki 
jih ne rabijo, in kupili (dobi-
li) tisto, kar potrebujejo. 
Kot pravi Andrej Zalokar, ki 
se je za podobno akcijo od-
ločil tudi že sam, je bila 
njegova izkušnja fantastič-
na, saj je oddal vse, česar 
ni potreboval. Akcija, na ka-
tero vabijo vse, pa ni name-
njena le skrbi za okolje ter 
izmenjavi predmetov, am-
pak naj bi se prek nje so-
sedje bolje spoznali in dru-
žili. "Dovolj imamo slabih 
novic in tarnanja, zato me-
nimo, da je prišel čas za 
dobra dejanja in ukrepa-
nje," dodajajo v Bitnjah in 
na prvi dvoriščni sejem va-
bijo že to soboto in nedeljo 
(i8. in 19. aprila), nato pa 
znova 9. in io. maja ter 30. 
in 31. maja. V. S. 

Nadomestni prevoz na progi Ljubljana Kranj 
SUZANA P. KOVAČIČ 

Kranj - Zaradi vzdrževalnih 
del na železniški progi med 
postajama Ljubljana in 

Kranj bodo Slovenske želez-
nice prihodnji dve soboti in 
nedelji organizirale nado-

mestni prevoz z avtobusi na-
mesto naslednjih vlakov: 18. 
aprila iz Ljubljane v Kranj ob 
9.27, 9.45, 11.28, 12.50 in 
1441 ter iz Kranja v Ljublja-
no ob 8.35, 12.11, 14.09 in 
14.58. V terminih 19., 25. in 
26. aprila bodo nadomestni 

prevozi z avtobusi iz Ljublja-
ne v Kranj ob 9.27, 9.45, 
11.28, 12.50 ter iz Kranja v 
Ljubljano ob 8.35 in 12.11. V 
tem času bo spremenjen 
tudi cestni režim na nivoj-
skih prehodih železniške 
proge v okolici Žabnice. 

Prve poslane stare ogrevalne naprave! 
Sodelujte tudi vi in zadenite energijo za življenje v vrednosti € 10.000! 

v začetku meseca aprila je podjetje KWB ogrevanje na biomaso pričelo ? akcijo "KWB išče najstarejši 
kotel". Na naš naslov so priromala številna elektronska sporočila in pisma v klasični obliki. Poglejte 
si fotografi je prvih zanimivih, prijavljenih kotlov. Mogoče se za sodelovanje odločite tudi vi. 
Prosimo pošljite nam fotografijo vašega starega kotla, vaše podatke (ime, priimek, naslov, pošta, 
kraj bivanja), starost starega, še delujočega kotla ter osnovne razloge zakaj želite zamenjati vašo 
staro ogrevalno napravo. Glavno nagrado - ogrevanje na polena KWB Classicfire bomo podelili 
lastniku najstarejšega še delujočega kotla, ki ima kakršenkoli dokaz o starosti kotla. 

Z Ogrevanjem na 
biomaso prevzemate 

odgovornost za 
prihodnje generacije in 

varujete okolje. 

Potrebujete zdravo 
toploto, ki diha z naravo 
in dobro počutje, potem 

se veselimo vašega 
sodelovanja. 

35 let star kotel last Karmen P. 15 let star kotel last Milana B. 

Več o akciji izveste na www.kwb.si. V akciji lahko sodelujete preko spleta ali direktno po pošti. 
Zaključek akcije je 1. junija 2009. Staro peč ven in novo noter! 

kVVB išče najstarejši kotel 
Ogrtvmi« na bioman 

Zadenite energijo za življenje 
v vrednosti € 10.000 

KWB specialist za ogrevanje na 
pelete, sekance in polena 

Več o nagradn i igr i 

izveste na 

www.kwb.si 
teL 03 839 30 80 

KWB Classicfire 
ogrevanje 
na polena 
20-50 kVV 

http://www.kwb.si
http://www.kwb.si
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Center starejših 
za dvesto varovancev 
• 1. stran 

Andreja J are Pogačnik je 
dejala, da bodo prvotne načr-
te o vižini stavbe zaradi pri-
pomb verjetno malo spreme-
nili. Kljub temu gradbeno do-
voljenje pričakujejo do konca 
letošnjega leta, tako da bi cen-
ter lahko bil dokončan v letu 
2011. 

V pritličju stavbe, ki je po 
sedanjih načrtih visoka se-
dem nadstropij, bodo servisni 
prostori za upravne ter oskr-

bovalne dejavnosti, in kuhi-
nja, ki bi služila tudi dijakom 
srednje šole. Bivalni del ob-
jekta naj bi razdelili na etaže 
domskega varstva in etaže 
oskrbovanih stanovanj. V 
centru naj bi bili predvidoma 
102 varovani stanovanji, in si-
cer 81 za eno osebo in 21 sta-
novanj za dve osebi, v domu 
upokojencev pa naj bi bilo 60 
enoposteljnih in osem dvopo-
steljnih sob. Predvideli so 
tudi 141 notranjih in 16 zuna-
njih parkirnih mest 

RADOvgiCA, LANCOVO 

Čistilne akcije ob dnevu Zemlje 
v teh dneh po številnih krajih organizirajo tradicionalne čis-
tilne akcije. Tako tudi Turistično društvo in Krajevna skup-
nost Lancovo skupaj z drugimi društvi v kraju jutri, v 
soboto, akcijo pričenjata ob 9. uri zjutraj, končali pa jo bodo 
z brezplačnim golažem. V Radovljici pa bodo s čiščenjem 
mesta in okolice zaznamovali dan zemlje, zato bodo akcijo 
z naslovom Očistimo Radovljico pripravili prihodnjo 
soboto, 25. aprila. "Skrb za ohranitev zdravega življenjskega 
okolja je eden od največjih izzivov, s katerimi se sooča 
človeštvo. Vsakdo od nas je zato poklican, da prispeva svoj 
delček k ohranitvi čistega okolja," poudarja predsednik kra-
jevne skupnosti Radovljica Zvone Prezelj. Zbirno mesto za 
vse, ki se bodo akcije udeležili, je ob 9. uri dopoldne pri 
kapelici sv. Ane v Cankarjevi ulici. M. A. 

Na Sovodnju nova učilnica 
Sedemdesetletnico šole na Sovodnju bodo praznovali na najboljši način - z novo učilnico in 
knjižnico. Upajo tudi na računalniško učilnico. 

BOŠTJAN BOGATAJ 

Sovodenj - "Ob širitvi vrtca 
je zmanjkalo prostora za 
učilnico v šoli, kar pomeni, 
da se še danes stiskamo. 
Lani je občina zagotovila de-
nar za načrte, sedaj pa se ob-
nova mansarde dejansko iz-
vaja. V njej bosta kombinira-
na učilnica prvega in druge-
ga razreda ter krajevna knjiž-
nica, v prihodnosti računa-
mo tudi na manjšo računal-
niško učilnico," nam je o 
ureditvi mansarde povedala 
Milka Bumik, vodja Podru-
žnične šole Sovodenj. 

Obnova naj bi bila zaklju-
čena do 20. maja, sledili bo-
sta selitev in oživitev prosto-
rov, 6. junija pa bodo na So-
vodnju praznovali 70 let šol-
ske stavbe in 187 let šolstva 
na Sovodnju. Podružnično 
šolo, ki je del Osnovne šole 
Ivana Tavčarja Gorenja vas, 
letos obiskuje 35 otrok, v 
dveh oddelkih vrtca pa je 
skupaj 37 otrok. Večjo inve-
sticijo je Občina Gorenja 
vas-Poljane opravila pred še-

NEPREMIČNINSKI SKLAD 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o.. 
Mala ulica 5 . 1 0 0 0 Ljubljana, obvešča, da je odprt 

R A Z P I S 
za najem oskrbovanih stanovanj v Kranju - Planina jug 

1. Predmet razpisa 
Najennodajalec oddaja v najem za nedoločen čas 30 oskrbovanih stanovanj v objektu 
oskibovanih stanovanj na lokaciji Planina jug: 
• stanovanja površine 3 2 m 2 ( l x ) , 37 m 2 (14x) In 4 8 m 2 (2x) z ločeno kopalnico, ložo ali 

teraso in shrambo v kleti. 
• stanovanja površine 51-53 m 2 (13x) z ločenimi prostori: spalnim delom, kopalnico, 

predsobo, ložo ali teraso in shrambo v kleti. 

Oskrbovana stanovanja bodo vseljiva predvidoma konec oktobra 2 0 0 9 . 

2. Najemnina in drugi st roški 
Mesečna najemnina je oblikovana v višini 6,95 EUR/ m 2 in bo znašala za stanovanje velikosti 
37 m2 približno 260 .00 EUR in za stanovanje velikosti 52 m 2 približno 360 .00 EUR. 
V n^emnin i niso zajeti drugi stroški v zvezi z uporabo stanovanja, kot npr. komunalne storitve, 
skupni obratovalni stroški hiše, stroški storitev osnovne in socialne oskrbe ter stroški za 
celodnevno telefonsko nujno pomoč (klic v sili). 

3. Pogoji za sodelovanje na Razpisu 
Na razpisu za oddajo oskrbovanih stanovanj v najem lahko sodelujejo osebe, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 
• so starejši od 65 le t 
• j im psihofizične sposobnosti omogočajo samostojno bivanje, oziroma, z organizirano 

pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo samostojnost v bivalnem okolju, tako da ne 
potrebujejo institucionalnega varstva v zavodu oz. domu starejših, 

• so zmožni plačevati najemnino in dnjge stroške, ki so vezani na najem stanovanja. 

4. Razpisni postopek 
Podrobneje so postopek razpisa, pogoji za sodelovanje na razpisu, merila za oblikovanje pred-
nostnega vrstnega reda in za sprejem odločitve o oddaji stanovanja v najem opredeljeni v 
besedilu razpisa. Razpis in obrazci za prijavo so na voljo: 
• na recepciji Dorna upokojencev Kranj, Cesta 1. maja 5 9 , 4 0 0 0 Kranj; 
• pri Nepremičninskem skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o.. 

Mala ulica 5, Ljubljana; 
• na spletni strani wvvw.ns-piz.si; 
• prijavno dokumentacijo vam pošljemo tudi po pošti. 

Za vse informacije smo vam na voljo po telefonu 0 1 / 3 0 0 8 8 11. 

Rok za oddajo vlog je 19. nrwj 2 0 0 9 . 

stimi leti, ko so zgradili pri-
zidek k staremu objektu šole 
in odprli vrtec, v podklete-
nem delu pa so uredili tudi 
prostore za šport. 

"Že v prvotnem projektu 
je bil predlagan izkoristek 
prostorov v mansardi, zato je 
bilo že leta 2003 urejeno 
stopnišče, zaključeni fesadni 
elementi in speljani vsi ko-
mtmalni in energetski vodi," 
pa Jana Kristan iz občinske 
uprave pojasnjuje hitrost iz-
vedbe del, ki bodo stala 95 ti-
soč evrov. Pravi še, da za 
Podružnično šolo Lučine že 
pridobivajo projektno doku-
mentacijo za ureditev nove-
ga vrtca. Delati naj bi začeli 
letos in zaključili pred šol-
skim letom. Poleti bo občina 
sanirala tudi igrišče pri Pod-
ružnični šoli Javorje (ta spa-
da k Osnovni šoli Poljane), 
za katerega so že izvedli jav-
no naročilo za izbiro izvajal-
ca. 

Ena večjih težav na podro-
čju šolstva v občini pa je pri-
dobitev uporabnega dovolje-
nja za telovadnico v Lučinah. 

Obnova mansarde v Podružnični šoli Savodenj. 

To so v sklopu krajevnega 
doma gradili krajani brez 
gradbenega dovoljenja. Ob-
čina in domača krajevna 
skupnost sta leta 2007 stopi-
li skupaj in izbrali izvajalca 
za izdelavo projektne doku-
mentacije. Ta je bila lani iz-
delana, za dosego končnega 

Znani Gorenjci vabijo 
na dobrodelni tek 
V I L M A STANOVNIK 

Ljubljana - Nekdanji odlični 
gorenjski smučar iz Mojstra-
ne Jure Košir, ob njem pa 
tudi nekdanji blejski veslač 
Jani Klemenčič, košarkar 
Marico Milič in številni drugi 
Gorenjci ter Slovend so se že 
prijavili na dobrodebii osem-
umi tek Formatron, Id bo ju-
tii, 18. aprila, med 10. in 18. 
uro potekal v ljubljanskem 
parku Tivoli. "Število prijav-
ljenih se povečuje z uro v 
uro, teče se lahko vseh osem 
ur ali pa samo en krog (2100 
m) v podporo humanitarni 
akciji klovnov zdravnikov 
Rdeči noski, ki jim je name-
njen del prijavnine. Vabimo 
tako maratonce kot rekreativ-
ce, posameznike in skupine, 
tekaške klube, podjetja, dru-
žine in družbe prijateljev, da 

se nam pridružijo in se teka 
udeležijo kot tekmovalci ali 
pa tečejo zgolj za dober na-
men. Zmagoralec bo seveda 
tisti, Id bo v osmih urah pre-
tekel največ kilometrov," pra-
vi Jure Košir in dodaja, da se 
lahko prijavite v trgovini For-
ma F+ na Šmartinski 53 ali 
na naslovu www.fplus.si/ 
prijave, bolje pa se je prijaviti 
v (cenejši) predprijavi, saj bo 
jutri število štartnih številk 
omejeno. Jure Košir hkrati 
vabi tudi na celodnevni 
spremljevalni program z 
glasbo, igrami in razUčnimi 
predstavitvami za obroke in 
odrasle v Tivoli, zaključek 
prireditve pa je predviden ob 
19.30 pred trgovino Forma 
F-I-, kjer bodo uradno odprli 
tudi razširjen tekaški oddelek 
na kar tristo kvadratnih me-
tiih. 

dlja pa bo treba na objektu 
odpraviti pomanjkljivosti, 
predvsem na področju po-' 
žame varnosti in prezračeva-
nja objekta. "Odpravi napak 
sledita tehnični pregled ob-
jekta in uporabno dovolje-
nje," je optimistična Jana 
Kristan. 

GORENJA VAS 

Dobrodelni koncert 
v Gorenji vasi 
Osnovna šola Ivana Tavčar-
ja Gorenja vas je tudi v tem 
šolskem letu ustanovila Šol-
ski sklad, iz katerega bodo 
črpali denar za kosila, šole v 
naravi, pomoč otrokom iz 
manj premožnih družin pri 
nakupu šolskih potrebščin 
in pri drugih, izrednih situa-
cijah. Nekaj denarja se v 
Skladu nabira skozi vse leto, 
tako s prodajo novoletnih 
voščilnic ali donacijami kot 
dobrodelnim bazarjem. Vsa-
ko leto organizirajo tudi do-
brodelni koncert, ki bo jutri, 
17. aprila, ob 20. uri v avli 
šole. Nastopili bodo ansam-
bli Doriji, Karavanke, Suha 
$paga, Ana Potočnik, Triglav 
Band in Orgličarji. Program 
bo povezoval jure Sešek. 
B. B. 
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Rusov se niso ustrašili 
Naša mladinska rokometna reprezentanca se je z zmago v svoji kvalifikacijski skupini uvrstila na sve-
tovno prvenstvo, ki bo avgusta v Egiptu, njen kapetan pa je 20-Ietni Škofjeločan jure Dolenec. 

VILMA STANOVNIK 

Škofja Loka - Minuli praz-
nični konec tedna si je slo-
venska mladinska rokomet-
na reprezentanca z zmago 
na kvalifikacijskem turnirju 
skupine 5 v dvorani 2yatorog 
v Celju priborila mesto med 
najboljšimi ekipami, Id bodo 
moči merile na letošnjem 
mladinskem svetovnem pr-
venstvu od 6. do 19. avgusta 
v Egiptu. Varovanci selektor-
ja Slavka Iveziča so najprej s 
40 : 28 premagali ekipo Slo; 
vaške, bili nato s 3 5 : 2 } bolj-
ši od reprezentance Litve, za 
konec pa so kar s 3 7 : 2 6 pre-
magali favorizirano ekipo 
mladih rokometnih upov 
Rusije. 

"Naš edini dlj na turnirju 
je bil, da zmagamo, saj smo 
se zavedali, da na svetovno 
prvenstvo vodi le prvo me-
sto. Čeprav smo vedeli, da 
nas najtežje delo čaka prav 
zadnji dan, ko smo igrali z 
ekipo Rusije, pa smo se za-
vedali, da je treba najprej 
premagati močne Slovake. 
Vendar pa se ti na turnirju 
niso najbolj izkazali in tek-
mo smo dobili brez težav. 
Slabše smo poznali ekipo 
litve, Id pa ima nekaj dobrih 
igralcev, in vedeli smo, da jih 
ni podcenjevati. Zagotovo pa 
je bila favorit na papirju eki-
pa Rusije, ki se je še malo 
nismo ustrašili. Se več, pre-

Levoroki ško^eloški ostrostrelec Jure Dolenec je v Celju vztrajno polnil mreže 
nasprotnikov, tudi ekipe Rusije, ki so jo naši mladinci ugnali v odločilni tekmi. 

pričani smo bili, da jih lahko 
premagamo. Tudi zato, ker 
smo igrali pred domačimi 
navijači," je na kratko potek 
tiimirja v Celju opisal 20-let-
ni Škofjeločan Jure Dolenec, 
ki se je izkazal že v slovenski 
kadetski reprezentanci, za-
dnja leta pa je tudi nepogreš-
ljiv član naše mladinske iz-
brane vrste. "Prav v tekmi z 

močno ekipo Rusije smo se 
izkazali kot izredno močna 
reprezentanca, saj smo že v 
začetku povedli za šest, se-
dem golov, to pa je zadošča-
lo, da smo si priborili zinago 
in zaslužili pot v Egipt," je 
tudi povedal Jure Dolenec, 
kapetan naših mladih roko-
metnih upov, ki ga sedaj ča-
kajo zadnji nastopi v doma-

Lep uspeh so dosegle tudi naše mlade rokometašice, 
ki so na kvalifikacijskem turnirju v Ormožu premaga-
le vse tekmice in se uvrstile na evropsko prvenstvo, ki 
bo avgusta na Madžarskem. 

čem prvenstvu za člansko 
ekipo loškega Merkurja. 

"Letošnja domača ligaška 
sezona je bila za našo ekipo 
precej ponesrečena, ni nam 
šlo po načrtih. Sedaj nas 
čaka še nekaj tekem v ligi za 
obstanek in upam, da nam 
bo šlo bolje kot do sedaj. Naj-
prej danes gostujemo pri 
Krld; morali bi jo premagati, 
saj je na dnu lestvice, vendar 
pa podcenjevanja letos v ligi 
ni, kajti rezultati so nepred-
vidljivi. Upam, da bo naša 
ekipa na zadnjih tekmah pu-
stila čim boljše vtise," je še 
dodal Jure Dolenec. 

Težko delo za kranjske odbojkarje 
Kljub atraktivni predstavi so se odbojkarji Asteca Triglava v prvi tekmi obračuna za tretje mesto 
v prvenstvu od domačih navijačev poslovili s porazom. 

VILMA STANOVNIK 

Kranj - Medtem ko so odboj-
karice minulo sredo končale 
obračune za naslov najbolj-
ših v državnem prvenstvu in 
so se naslova prvakinj veseli-
le Štajerke iz ekipe Nove 
KBM Branik (tretje mesto so 
osvojile odbojkarice Calcita 
Kaiiuiika), pa so se sklepni 
obračuni v moškem delu 
tekmovanja šele začeli. Za 
prvo mesto in naslov prvaka 
se merita ekipi ACH Volley-
ja in Salonita Anhovo, blej-
ski odbojkarji pa se bodo po 
včerajšnji tekmi v Kanalu 
(do zaključka naše redakcije 
se še ni končala), jutri, v so-
boto, z začetkom tekme ob 
19. uri predstavili pred do-
mačimi navijači v dvorani v 
Radovljici. Prav tako bodo 
doma igrali tudi na tretji tek-
mi (ekipi igrata na tri zma-
ge) v torek, ki se bo začela ob 
17.30. 

Minulo sredo zvečer pa 
smo bili v športni dvorani na 
Planini priča prvemu obra-
čunu za tretje mesto v držav-
nem prvenstvu. Domači od-
bojkarji Asteca Triglava so se 
dobro upirali favorizirani 
ekipi Marchiola Vodi iz Pr-
vačine. Po borbeni igri so 
zmagali v prvem setu, nato 
pa so pobudo prevzeli gostje 
in na koncu slavili z 1 : 3 (26 
: 2 4 , 2 0 : 2 5 , 2 3 : 2 5 , 2 3 : 25). 

"Odigrali smo res dobro 
tekmo, predvsem je bila za-
nimiva za gledalce, po kvali-
teti pa ni bila ravno najbolj-
ša. Moram reči, da smo naj-
bolj sami krivi za poraz. Se-
daj nas čaka najprej ena, nato 
morda še druga tekma v Novi 
Gorid in zagotovo bo še teže 
kot doma," je bil po tekmi 
malce razočaran kapetan 
Kranjčanov Sašo Rop, ki je na 
zadnji tekmi pred domačimi 
navijači že lahko ocenil izte-
kajočo sezono. "Ne glede ali 
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Mil M 3 
Odbojkarji Asteca Triglava v modrih dresih (na mreži 
Bojinovič in Potočnik) so se dobro upirali gostom iz 
Prvačine. / F®«: ccnd KIVC« 

bomo na koncu tretji ali četr-
ti, je bila sezona zelo dobra, 
vprašanje pa je, ali bo jedro 
ekipe ostalo v Kranju. Ven-

dar pa se z mladimi v Kranju 
dobro dela in skrbi za napre-
dek odbojke ni," je prepričan 
kapetan Rop. 

Danes odločilna tekma 
Te dni so oči ljubiteljev hokeja usmerjene 
v Litvo, tudi v jeseniški hokejski pisarni pa je še 
kako živahno. 

V I L M A STANOVNIK 

Jesenice - Naša članska ho-
kejska reprezentanca se za-
dnje dni poti na svetovnem 
prvenstvu divizije I v Litvi, 
kjer jim je do sedaj šlo vse po 
načrtih. V prvi tekmi so za-
nesljivo, kar s 6 : o, prema-
gali reprezentanco Avstralije, 
nato pa so v drugi tekmi prav 
tako zanesljivo štrli v začetku 
močan odpor domačinov, ki 
so jih ugnali kar 8:2. Sledila 
je napeta tekma s sosedi Hr-
vati, ki so naše rise preseneti-
li z zelo požrtvovalno igro in 
so celo vodili 2 : 1 . Vendar pa 
so izbranci Johna Haningto-
na v zadnji tretjini vendarle 
postavUi stvari na svoje me-

tako 12 točk pa ima vodihia 
ekipa Kazahstana (boljšo raz-
liko v golih), s katero se bodo 
risi pomerili danes ob 15.30. 
Za naše šteje le zmaga, ki jih 
edina lahko pripelje nazaj v 
želeno elitno divizijo sveto-
vnega hokeja. 

Ni pa te dni živahno le v 
Litvi, temveč tudi v jeseniški 
hokejski pisarni, kjer je dose-
danji športni direktor Matjaž 
Mahkovec na seji upravnega 
odbora članom ponudil od-
stop. Po analizi zadnjih dveh 
sezon so vodili v klubu nje-
gov odstop sprejeli, Mahko-
vec pa bo še naprej ostal član 
UO. Predsednik HK Acroni 
Jesenice Slavko Kanalec je 
na torkovi seji za novega 

Jeseniški hokejist Tomaž Razinger je pred zadnjimi 
obračuni z osmimi točkami (štirimi goli in štirimi 
podajami) prvi strelec prvenstva v Litvi. /Foio:TiM05id 

sto in zmagali s 4 : 2 . Še tež-
je delo so imeli naši hokejisti 
v sredo, ko so se pomerili z 
vedno neugodnimi Japond. 
V prvem delu igre so povedli, 
v nadaljevanju pa so Japond 
izenačili. Gol Aleša Mušiča v 
25. minuti je bil tudi zadnji 
zadetek na tekmi, ki so jo 
naši dobili z 1 : 2. Tako so z 
12 točkami slovenski hokeji-
sti na 2. mestu lestvice, prav 

športnega direktorja že pred-
lagal enega najboljših jeseni-
ških hokejistov vseh časov 
Zvoneta Šuvaka. Šuvak, ki je 
zadnja leta pri hokeju sode-
loval predvsem kot strokovni 
komentator, se je nato že po-
govarjal s člani upravnega 
odbora, dokončna odločitev 
o novem športnem direktor-
ju pa naj bi bila znana v ne-
kaj dneh. 

TelemarkarjI na Krvavcu 
VILMA STANOVNIK 

Kranj - Telemark klub Kranj 
in ASK Triglav Kranj bosta 
organizatorja tekmovanja, ki 
bo potekalo na atraktivni pro-
gi na Krvavcu kjer bo moč vi-
deti vse elemente telemarka 
vključno s skokom, zavojem 
za 360 stopinj in tekaškim 
delom. Kot je povedal direk-
tor telemark reprezentanc, 
Kranjčan Urban Simčič, jutri 
pričakujejo številne udele-
žence iz Slovenije in tujine. 

"Prihod so napovedali hr-
vaški in anglešid telemark 
smučarji, pričakujemo pa 
tudi tekmovalcc iz Avslrije iii 
Nemčije. Na Krvavcu, kjer so 
letos v štirinajstdnevnem 
razmaku potekale brezplač-
ne telemark delavnice, bodo 

nastopili vsi najboljši sloven-
ski tekmovalci, vldjučno z 
mladinskim svetovnim pod-
prvakom Janom Lavtarjem, 
ter najboljšim telemarker-
jem vseh časov Davidom Pri-
možičem. Štart veleslaloma 
bo točno ob 9. uri, šprint pa 
bo na sporedu ob 12.30," je 
pojasnil Simčič in d o M , da 
na Krvavec vabijo vse ljubite-
lje telemark smučanja: "Tek-
movanja za državno prven-
stvo na Krvavcu potekajo 
drugič, letos na pobudo čla-
nov promodjske skupine te-
lemark smučanja. Ti že več 
let pripravljajo brezplačne te-
lemark delavnicc, na katerih 
si vsi smučarji lahko izposo-
dijo opremo za telemark 
smučanje in tudi najamejo 
učitelja." 
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Z c o R N j f JEZERSKO 

Tat v župnišču 

Neznani storilec je v torek vstopil v župnišče na Zgornjem 
Jezerskem, kjer je vlomil v železno blagajno ter si prisvojil za 
okoli tisoč evrov gotovine in predmetov. 

BLED 

Sezul poršeja 

Na Bledu je nekdo z osebnega avtomobila Porsche ukradel 
vsa štiri platišča in pnevmatike. Da bo lastnik znova "obul" 
svojega lepotca, bo moral odšteti približno deset tisoč evrov. 

MEDVODE 

Strastni kadilci 

Nepridipravi so sredi noči vlomili v bencinski servis v Med-
vodah. Nujno so potrebovali cigarete, ki so jih kar precej 
odnesli. Podjetje so oškodovali za okoli tr i tisoč evrov. S. Š. 

EH 
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• V poslovno stanovanjskem objektu na Nazorjevi ulici 
v Kranju, bivši Dom JLA, prodajamo novo, takoj vselji-
vo 2 - sobno stanovanje v izmeri 61,50 m' s pripada-
jočim parkirnim mestom v parkirni hiši. 

• V poslovno stanovanjskem objektu na Nazorjevi ulici 
v Kranju, bivši Dom JLA. prodajamo novo, takoj vselji-
vo 2 + 1 - sobno stanovanje v izmeri 76,35 m* z dvema 
pripadajočima parkirnima mestoma v parkirni hiši in s 
pripadajočo shrambo. 

• V poslovno stanovanjskem objektu na Nazorjevi ulici 3 
v Kranju, na mestu nekdanjega Doma JLA. prodajamo 
poslovni prostor za pisarniško dejavnost v skupni 
Izmeri 93,90 m'. 
Podrobnejše informacije vam bomo z veseljem 
posredovati, če nas boste poklicali na telefonsko 
številko 04 2 8 1 26 26. 

Upravljanje z gozdovi Odkup hlodovine 

VOBENCA, d. o. o., upravljanje z gozdovi, proizvodnja, 

trgovina in storitve,. Delavska 59, 4 0 0 0 Kranj v sodelovanju z 

avstrijskim partnerjem ŠTORA E N S O ZAPOSLI 

ŠOFERJA GOZDARSKEGA KAMIONA 
Z DVIGALOM (m/ž) 

želimo zaposliti aktivnega in motiviranega sodelavca, 

ki je pripravljen s svojim delom pomagati podjetju 

pri razvoju in reisti. 

J Pogoji: 

, •vozniško dovoljenje kategorije C in E 

• možnost pridobitve licence za prevoze 

Prednosti: 

•izpit za upravljanje s kamionskimi dvigali 

• osebna urejenost 

•avtomehanična znanja 

•znanje tujega jezika 

Zaposlitev nudimo za določen čas z možnostjo zaposlitve za 
nedoločen čas. Mesto zaposlitve je Stražišče pri Kranju. 
Terensko delo je na območju Slovenije, Avstrije in Italije. 

Delodajalec si pridružuje pravico, da na posamezno 
delovno mesto ne sprejme nobenega kandidata. 

Izključno pisne prijave 2 življenjepisom in kopijami vseh 
dokazil pošljite na naslov; VOBENCA, d. o. o., 

Delavska cesta 59, 4 0 0 0 Kranj. 

V strmoglavljenju letala 
umrla oče in sin 

^ 1. stran 

Druga priča nesreče An-
drej Zupan, dolgoletni član 
Aerokluba Alpski letalski 
center Lesce (ALG), pa pravi, 
da je bilo letalo na zadostni 
višini: "Ne vem, zakaj je pri-
šlo do nesreče, to naj povedo 
strokovnjaki. Ponesrečeni 
oče je iz^šen-pilot, ki ima 
svoje letalo že vsaj deset leL 
Tako letalo je zelo primemo 
za leško letališče, ki ima krat-
ko vzletno in pristajalno ste-
zo. Z njim se v primeru od-
povedi motorja da tudi jadra-
ti, zakaj pokojna tega nista 
storila, pa bo najbrž ostala 
skrivnost." Po naših poda-
tkih sta pokojna v Lescah le-
tela vse velikonočne prazni-
ke,'neuradno pa naj bi oče 
svojega sina učil pilotiranja. 

Izkušeni piloti, ki so se 
zbrali na kraju nesreče, so 
ugotavljali, da bi imela po-
nesrečenca morda več mož-
nosti za rešitev, če bi bila le-
tališka steza, ki je sedaj 
usmerjena proti novi avtoce-
sti, zasukana, podaljšana in 
asfaltirana, kakor predlagajo 
v ALG Lesce. V tem primeru 
bi namreč letalo pridobilo 
večjo vzletno hitrost, ker pa 
bi steza potekala vzporedno 
z avtocesto, bi imel pilot več 
manevrskega prostora za re-
ševanje iz težkega položaja. 
Kot pravijo poznavalci, bi 

Zakaj je letalo strmoglavilo takoj po vzletu, bodo ugotovili strokovnjaki. Preiskave letalskih; 
nesreč so ponavadi dolgotrajne. / foio: comzd Kavoj ] 

bilo možno v skrajni sili pri-
stati kar na bližnji avtocesti. 

"Ali bi se ponesrečenima v 
primeru asfaltirane steze 
uspelo rešiti, je težko špe-
kulirati. Zagotovo pa o tem 
lahko spregovorimo, ko bo 
znan jjravi vzrok za nesr^o. 
Vremenske razmere so bile 
sicer dobre, ali je šlo za teh-
nični problem ali človeško 
napako, pa bo najbrž odkrila 
preiskava, ki zna pri letal-
skih nesrečah kar dolgo tra-
jati," je dejal direktor ALG 
Lesce PavePSlcofic, ki je oče-

ta in sina Gerzej videl polete-
ti tik pred nesrečo in ni opa-
zil, da bi bilo z letalom kaj 
narobe. Kmalu zatem je pre-
jel klic, da je letalo strmogla-
vilo. Kot je dejal, je to že tret-
ja letalska nesreča v okolici 
Vrbenj. Prejšnji dve sta terja-
li po eno smrtao žrtev. V 
enem primeru pa se je zasil-
ni pristanek športnega letala 
na istem travniku, kot se je 
zgodila zadnja nesreča, sreč-
no iztekel. 

Zadnja letalska nesreča 
v Sloveniji, ki je zahtevala 

smrtao žrtev, se je zgodila^^ 
11. januarja lani na Sveti ? h A 
nii)i, pet kilometrov iz Trbo- j 
velj. V stmioglavljenju letala ( 
Antonov AN-z je umrl pUot,' 
kopUot pa je dobil hude ope-
kline. Še vedno tudi ni zble-
del spomin na strmoglavlje-' 
nje vojaškega letala Pilatus }. > 
marca 2004 v bližini Mari-
bora, v katerem je umrl 50-
letni namestaik poveljnika 
15. brigade Slovenske vojske. 
V enoletni preiskavi so ugo-
tovili, da je ponesrečencu 
odpovedalo srce. 

Prijeli roparje bencinskih servisov 
Policijska uprava Kranj poroča o uspešno zaključeni preiskavi ropov bencinskili servisov - dveh 
v Radovljici in enega v Kranjski Gori. Zaradi utemeljenega suma storitve ropa so kazensko ovadili 
Radovljičana, stara 20 in 23 let, in 24-letnega Kranjskogorca. 

SIMON ŠUBIC 

Radovljica - Pred tednom 
dni smo poročali o poskusu 
ropa bencinskega servisa 
na magistralni cesti pri Ra-
dovljici. 6. aprila četrt pred 
18. uro naj bi se osumljena 
Radovljičana z osebnim av-
tomobilom, na katerem sta 
bili nameščeni ukradeni re-
gistrski tablici ljubljanske-
ga območja, pripeljala do 
bencinskega servisa. Dvaj-
setletni osumljenec naj bi 
peš odšel proti bencinske-
mu servisu, si nadel kapo z 
izrezom za oči in usta, izza 
oblačil vzel sekiro, skozi 
odprta vhodna vrata vstopil 
v prodajalno servisa in od 
prodajalca zahteval denar. 
Prodajalec se je zahtevi 
uprl, zato je ropar s sekiro 
zamahnil proti njemu, ven-
dar ga ni zadel. Zatem je 

peš pobegnil iz trgovine. 
Čez travnik je stekel do 
bližnje ulice, kjer ga je z 
avtomobilom čakal 23-letai 
partaer. 

Policisti, ki so takoj po 
prejetem obvestilu temeljir 
to prečesali Radovljico in 
njeno okoUco, so kmalu iz-
sledili njuno vozilo in 23-
letnega voznika, ki so ga 
prijeli in pridržali. Nasled-
nji dan pa so prišli na sled 
še 20-letnemu Radovljiča-
nu in ga prav tako pridrža-
li. Policisti so v preiskavi 
ugotovili, da je 20-letni 
Radovljičan utemeljeno 
osumljen tudi ropa druge-
ga bencinskega servisa v 
Radovljici, ki se je zgodil 
5. decembra lani. Tega dne 
je ob 19 .40 ropar z večjim 
lovskim nožem zagrozil 
zaposlenima in pobral več 
denarja. 

Bencinski servis v Radovljici naj bi decembra lani oropal 
dvajsetletni domačin, sumijo policisti. / Fcto:cor32d Kavst (arhi«) 

Med preiskavo radovlji-
ških ropov so policisti pri-
šli do dokazov, da naj bi 
24-letni občan z območja 
Kranjske Gore 29. septem-
bra lani oropal bencinski 
servis v Kranjski Gori. Ne-

kaj pred 23. uro je zama-1 
skiran vstopil v servis in z« 
nožem prisilil uslužbence, 
da so mu izročili dnevni iz-, 
kupiček. Pri osumljenem ^ 
so opravUi tudi hišno pre-^ 
iskavo. J 

mailto:simon.subic@g-glas.si
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GG + AKTUALNO 

POGOVOR 

PRO ET CONTRA 

NA R O B U 

SLOVENCI PO SVETU 

Aktualno 

Pod slovenskimi tlemi se 
ves čas trese. 

Pogovor 

Glasbena šola Kranj praznuje 
sto let: pogovor z v. d. ravnatelja 
Tomažem Kukovičem 

Slovenci po svetu 

Ivan Benigar je v Argentini 
postal Indijanec. 

» •« 



Aktualno 

Renato Vidrih, direktor Urada za seizmologijo 
in geologijo: "Gorenjska je za krajše časovno 
obdobje, to je v naslednjih šestdesetih, 
sedemdesetih letih, ogrožena do sedme stopnje 
po evTopsld lestvici, za daljše obdobje pa osme 
stopnje. Tu gre že za relativno močne potrese, 
za katere pa je zlahka zgraditi potresno odporen 
objekt, kar gradnjo podraži le do pet odstotkov." 

Jernej Hudohmet, vodja izpostave Uprave RS za 
zaščito in reševanje Kranj: "V primeru potresa 
na Gorenjskem bi glede na njegove posledice 
lahko takoj alarmirali razpoložljive enote, od 
gasilcev, gorskih in jamarskih reševalcev do 
vodnikov reševalnih psov, zdravstvenih služb, 
geofonistov in drugih. Tako bi v zelo kratkem > 
času imeli na razpolago približno 2 0 0 0 
prostovoljnih in tudi poklicnih reševalcev. Če bi 
bilo to premalo, bi preko državnega nivoja za 
pomoč zaprosili tudi druge enote v Sloveniji." 

Franci Strniša, direktor kranjske enote Adriatica 
Slovenice: "Število potresnih zavarovanj se je 
sicer v zadnjem letu povečalo za približno deset 
odstotkov, še vedno pa se lastniki nepremičnin 
premalo zavedajo pomembnosti dobrega 
zavarovanja v primerih naravnih 
katastrof. Zavarovanje za primer potresa je pri 
naši zavarovalnici mogoče skleniti kot dodatno 
zavarovanje pri zavarovanju premičnin in 
nepremičnin. Zavarovancem še posebno 
priporočamo zavarovanje nepremičnin na novo 
vrednost." 

Pod nami se vedno trese 
Potres, kakršen je v začetku aprila prizadel osrednjo Italijo, je na Gorenjskem malo verjeten, ne pa 
tudi na potresno najbolj ogroženih območjih Slovenije. Velikonočni potres v Zgornjem Posočju, od 
katerega je zadnjo velikonočno nedeljo minilo enajst let, je bil podobne moči, k sreči pa na površju ni 
povzročil tako velikanskega razdejanja in ni terjal številnih smrtnih žrtev kot zadnji potres v Italiji. 

SIMON ŠUBIC 

"V primerjavi s potresi, ki 
nastajajo okrog Pacifika in 
Tihega ocena, na primer na 
Japonskem, v Indoneziji, 
Čilu ali Kaliforniji, je bil zad-
nji potres v Italiji relativno 
šibek, po drugi strani pa je to 
potres, kakršnega lahko do-
živimo tudi v Sloveniji," raz-
laga eden vodilnih sloven-
s lA strokovnjakov za potre-
se dr. Renato Vidrih, tudi di-
rektor Urada za seizmologi-
jo in geologijo pri Agenciji 
RS za okolje. 

Pod slovenskimi tlemi se 
trese ves čas, saj živimo na 
stiku afriške in evroazijske 
plošče. Na njun "veliki trk" 
daleč v preteklosti nas na pri-
mer spominjajo Alpe. "Se-
verno od Slovenije je potre-
sov manj in so šibkejši, juž-
no od nas so pogostejši in 
močnejši. Kljub vsemu živi-
mo na območju, kjer je treba 
s potresi zelo, zelo računati. 
Pogled na karto potresne ne-
varnosti, kar je bistvo seiz-
mologije, pokaže, da so po-
tresno najbolj ogrožena ob-
močja Zgornjega Posočja, 
Ljubljane, Krškega, Brežic. 
Gorenjska in večji del Slove-
nije sodi med srednje ogro-
žena območja, edini potres-
no neaktiviu del pa je skrajni 
severovzhod Slovenije," po-
jasni Vidrih. In če izredno 
občutljivi instrumenti v po-
tresnih opazovalnicah vsako 
minuto zaznajo v povprečju 
osem potresov po vsem sve-
tu, v Sloveniji vsak dan na-
stane štiri do pet potresov. 
Na leto imamo okoli dva ti-
soč potresov, od tega jih čuti-
mo trideset, štirideset. Izje-
ma so veliki potresi, kot je bil 
v Zgomjem Posočju, ko smo 
čutili še nekaj sto popotres-
nih sunkov. 

Gorenjska tla so 
potresom "neprijazna" 

Karte potresne ogroženo-
sti so del gradbenih predpi-
sov, in če jih gradbeniki 
upoštevajo, morajo objekti 
zdržati tudi močnejše potre-
se, pravi Vidrih. "Kaj se do-
gaja na terenu, je že druga 
zgodba. Predvsem v nerazvi-
tem svetu predpisov za po-
tresno odporno gradnjo ne 
upoštevajo kaj prida. To se je 
na primer 'lepo' pokazalo v 
Čmi gori leta 1979, ko so se 
hoteli brez vgrajenega železa 
enostavno sesuli. Podobno 
je bilo pred desetimi leti v 
Tiu-čiji, ko so se porušili pov-

V velikonočnem potresu 12. aprila 1998 poškodovana sirarna na Pologu nad Tolminom 

sem novi, še nevseljeni blo-
ki. Bistvo gradnje potresno 
odpornih objektov je torej v 
dobrem nadzoru," razmišlja 
sogovornik. In kot vedno, 
smo ljudje takoj po hudem 
potresu pripravljeni narediti 
vse za večjo varnost objek-
tov, sčasoma pa spomin 
zbledi in dobri nameni izgi-
nejo. "Na koncu se dogaja, 
da lastniki državno pomoč 
namesto v ojačanje zunanjih 
zidov raje namenijo za novo 
fasado," opaža Vidrih. 

Ko načrtujete novograd-
njo, je priporočljivo razmisli-
ti, kje bo najprimerneje gra-
diti, opozarjajo seizmologi. 
Potovalne hitrosti potresnih 
valov so namreč po mehkih 
kanminah zelo majhne - pri-
bližno dva kilometra na se-
kundo, kar je bolj nevarno 
kot pri kamninah, kjer po-
tresni val potuje hitro - nekje 
sedem, osem kilometrov na 
sekundo. Gorenjci imamo 
tu srečo, saj so naža tla ve-
činoma karbonatna, torej 
razmeroma trda oziroma 
sprijeta. Kranj na primer leži 
na sprijeti labori, kar je za 
potrese bolj varno kot pa 
Ljubljansko barje. Zadnji 
močnejši potres na Gorenj-
skem je bil sicer leta 1977 
pod Storžičem, na območju 
Trstenika in Bele. 

Potresov ni mogoče 
napovedati 

Čeprav bi še tako radi, se 
potresov ne da napovedati 
vnaprej. "Napoved pomeni, 
da bo potres nastal na točno 
določenem območju ob toč-
no določeni uri. Tega seiz-

mologi nikoli ne bomo 
zmogli," razlaga Vidrih, ki 
potrese primerja z gobami. 
"Vemo, kje približno bodo 
zrasle in kakšne bodo, kdaj 
natančno bodo zrasle, pa ni-
koli ne vemo." Zato bi mo-
rali po njegovem neodgo-
vorneže, ki potrese javno 
napovedujejo vnaprej, na 
neki način kaznovati. "Ja-
ponci so izračunali, da ena 
napačna napoved za indus-
trijsko mesto pomeni se-
dem milijard dolarjev škode 
na dan." Tudi v Sloveniji 
smo imeli pred leti podo-
ben primer, ko je neki Rus 
napovedal potres. "Bila je 
velika 'frka'. Ves teden ni-
sem spal, ker so me vsi 
spraševali, kaj storiti. Pred-
stavljajte si, da vas kličejo iz 
Kliničnega centra in vpraša-
jo, kaj naj naredijo, ali naj 
bolnike evakuirajo..." 

Potresi so dveh tipov; pri 
nekaterih šibldm potresnim 
sunkom sledi še glavni, ve-
činoma pa najprej pride do 
glavnega sunka, ki mu sledi-
jo šibkejši. "Ko začutite po-
tresni sunek, ostanite v hiši 
in ohranite mimo kri. Vede-
ti je treba, da se vedno naj-
prej podrejo zunanje stene 
in stopnišča, zato se postavi-
te k nosilnim stenam. Neka-
teri se temu smejejo, ampak 
ni neumno skriti se pod 
kako mizo ali klop. Objekt 
zapustite šele. ko se potresni 
tresljaji povsem lunirijo. Ko 
ste enloat zunaj, pa se je tre-
ba umakniti čim dlje od 
hiše, saj lahko na tla prileti 
kakšen dimnik, proč je treba • 
od daljnovodov, steklenih 
površin ... Tem nasvetom se 

pri nas večina smeji, na Ja-
ponskem pa se zaščimih 
ukrepov učijo v vrtcih," sve-
tuje Vidrih. 

Največji potresi pri nas 

Čeprav je Slovenija potres-
no srednje ogrožena, so se 
naša tla skozi zgodovino že 
večkrat zelo močno stresla. 
Na tem prostoru je bil naj-
močnejši potres 25. januarja 
1348 pri Beljaku. T. i. veliki 
koroški potres še vedno velja 
za največji potres v srednji 
Evropi, razlaga Vidrih. Nje-
gove posledice so bile katas-
trofične, saj je terjal dvajset 
tisoč človeških življenj, po 
nekaterih podatkih celo štiri-
deset tisoč. Mesto Beljak je 
bilo popolnoma porušeno, 
Valvasor pa piše, da je bilo 
na Kranjskem, Koroškem in 
Štajerskem ob potresu 
porušenih 26 mest ter 40 
gradov in cerkva. Potres 
podobnega formata se je 
zgodil 26, marca 1511 na 
Idrijskem, čeprav nove 
raziskave kažejo, da je šlo 
morda za dva potresa. Kro-
nike pravijo, da je tedaj umr-
lo dvanajst tisoč ljudi. Hudo 
razdejanje je potres zapustil 
tudi na Slovenskem, kjer je 
porušil praktično vse 
gradove, vključno z blej-
skim, loškim in s smled-
niškim gradom. Smrtne 
žrtve je pri nas nazadnje ter-
jal velikonočni potres 14. 
aprila 1895 v Ljubljani. 
Potres je poškodoval okoli 
desetino zgradb v Ljubljani, 
kjer je terjal sedem žrtev, v 
Vodicah pa naj bi zasulo tri 
otroke. 



Pogovor 
Glasbena šola Kranj praznuje 100 let 

Stoletnica, praznik za celo leto 
Tomaž 
Kukovič 

v sredo bo v dvorani Kongresnega centra na Brdu slavnostni koncert Mladinskega pihalnega orkestra Glasbene šole Kranj. 
Dirigiral mu bo vodja orkestra Tomaž Kukovič, od letošnjega februarja tudi vršilec dolžnosti ravnatelja Glasbene šole. 

IGOR KAVČIČ. 

"Sam sem 
dosleden in 
strog, veliko dam 
na red in 
disciplino in 
imam rad, da so 
zadeve urejene. 
Bistvenega 
pommaje, da 
naša glasbena 
šola raste v vseh 
pogledih." 

Kako se počutite v koži vr-
šilca dolžnosti ravnatelja 
Glasbene šole? 

"V glasbeni šoli kot peda-
gog delam deset let in spom-
nim se, da sem v vseh teh le-
tih na funkcijo ravnatelja 
vedno gledal 2 neke distance. 
Pa ne, da bi se bal samega in-
stituta ravnatelja, predvsem 
sem se vedno spraševal, kako 
je z nekakšno lahkotnostjo to 
funkdjo uspevalo opravljati 
mojemu predhodniku. Vse-
lej je vse potekalo po nekem 
ustaljenem redu. Pa vendar 
se je v nas učiteljih pojavljalo 
vprašanje, kako doseženo ra-
ven, organizacijske navade 
še izboljšati, jih mogoče celo 
zastaviti na drugačen način. 

Zakaj sem se odločil pre-
vzeti mesto vršilca dolžnosti 
ravnatelja v tem, lahko bi re-
kel, prehodnem obdobju.' K 
temu so me spodbujali ne-
kateri sodelavci, k odločitvi 
pa je pripomoglo tudi dej-
stvo, da sem bil novembra 
izbran za predsednika odbo-
ra za pripravo praznovanja 
100-letnice glasbene šole, 
kar je nedvomno letošnji 
največji zalogaj za glasbeno 
šolo. Zavedal sem se, da se 
spuščam v zelo pobo in de-
javno delo, hkrati pa mi je 
bil tudi velik izziv, da kljub 
temu, da ne živim več v Kra-
nju, po čim boljših močeh 
prispevam k praznovanju 
100-letnice. Sam namreč s 
to šolo diham že od petega 
leta dalje, ko sem se začel 
učiti inštrumenta.' 

Po dveh mesecih in pol 
lahko rečem, da so moji ob-
čutki dobri. Dobivam zelo 
pozitivne odzive z različnih 
strani, bodisi od učiteljskega 
zbora bodisi s strani staršev. 
Mnogi mi rečejo, da se čuti 
nekak nov veter. Je pa res, 
nekateri sodelavci me spreje-
majo dobro, drugi malo 
manj. Ampak tako je, nikoli 
ni za vse enako dobro. Sam 
sem dosleden in strog, veliko 
dam na red in disciplino in 
imam rad, da so zadeve ure-
jene. Bistvenega pomena je, 
da naša glasbena šola raste v 
vseh pogledih. Trenutno šolo 
obiskuje okrog 650 učencev, 
kolektiv glasbenih pedago-
gov in ostalega osebja šteje 
okrog 50 zaposlenih in lahko 
rečem, da poučujemo skoraj 
vse inštrumente. Nimamo 
fagota in ljudskih inštru-
mentov, kot so tamburica in 
citre, velika zasluga prejšnje-

ga ravnatelja pa je, da imamo 
v letošnjem letu tudi pouk vi-
ole in kontrabasa." 

Pet let že vodite tudi Mla-
dinski pihalni orkester 
Glasbene šole... 

"Vodenje Mladinskega pi-
halnega orkestra sem od ko-
lega Mateja Rihterja prevzel 
leta 2004 in ga postavil na 
noge takega, kot je sedaj, ko 
ima kar okrog 60 članov. Ta 
je hkrati za učence postal 
tudi neke vrste obveznost. 
Mislim, da nam gre z orkes-
trom zelo dobro, saj smo 
nanizali že nekaj uspešnih 
nastopov, naš vsakoletni za-
ključni koncert pa je vselej 
razprodan. Veseli me, da 
sem v orkester uspel priteg-
niti otroke, hkrati pa tudi nji-
hove starše, ki so mi vselej v 
veliko pomoč in podporo." 

Obeleževanje 100-letnice 
šole vam poleg običajnega 
ravnateljskega dela letos 
najbrž vzame največ časa? 
Dogodke ste raztegnili pre-
ko celega leta in ne mine 
mesec brez koncerta, pred-
stavitve, nastopa ... 

"Praznovanje smo zastavili 
projektno. Desetletja je mo-
goče praznovati z enim do-
godkom, mogoče enim ted-
nom, stoletnica pa je dogo-
dek generacije, zato smo se 
odloŠli, da nanjo Kranjčane 
in širšo javnost opozarjamo 
preko celega leta. Osnovni 
koncept je bil vsaj en dogo-
dek vsak mesec. Tako smo ja-
nuarja začeli z zletom nekda-
njih učencev in profesorjev, 
februarja smo ob slovenskem 
kulturnem prazniku pripra-
vili koncert, na katerem so 
naši učend izvajali samo dela 
slovenskih skladateljev, v go-
ste smo povabili skladatelja 
in literata, predstavili pa smo 
tudi zbornik Glasbene šole 
ob 100-letnici, za katerega 
lahko rečem, da prejemamo 
same pohvale. Marca smo ve-
liko sodelovali s kranjskimi 
osnovnimi šolami in vrtd in 
v dvorani glasbene šole pri-
pravili kar osem nastopov za 
naše najmlajše. Prihodnjo 
sredo je v načrtu prvi vrhunec 
letošnjih praznovanj, koncert 
Mladinskega pihalnega orkes-
tra. Maja bomo nanizali ne-
kaj koncertov naših zdajšnjih 
in nekdanjih učencev v okvi-
ru Tedna mladih, in sicer raz-
ličnih glasbenih zvrsti, od 
klasike, do ročka in popa, v 
juniju pa bomo speljali veče-
ra jazza. Prav tako junija bo 

Tomaž Kukovič, v. d. ravnatelja Glasbene šole Kranj, bo v sredo, 22. aprila, v dvorani 
Kongresnega centra na Brdu na slavnostnem koncertu vodil Mladinski pihalni orkester. 

že tradidonalno potekal festi-
val klasične glasbe Musica 
Camium, ki bo tokrat v celoti 
posvečen glasbeni šoli, na 
dveh koncertih bodo nastopi-
li naši sedanji učenci, na 
dveh pa nekdanji, ki svoje 
glasbeno izobraževanje nada-
ljujejo bodisi na srednji šoli 
ali akademiji. 

Po poletnem premoru v 
septembru načrtujemo kon-
cert učiteljev, na katerem 
upam, da bom kljub obilid 
dela lahko sodeloval tudi jaz, 
sledila pa bo tudi okrogla 
miza z nekdanjimi ravnate-
lji, mislim, da jih je pet. V so-
delovanju z Zavodom za tu-
rizem bomo pripravili razsta-
vo likovnih del, Id so jih ob 
100-letnid pripravili naši 
mladi glasbeniki, v sodelova-
nju z Gorenjskim muzejem 
pa bomo "napolnili" tudi 
muzejsko vitrino s starimi 
instrumenti in razstavo na 
temo stoletnice. 

Osrednja prireditev bo 
slavnostna akademija v okto-
bru, mesecu, ko je bila šola 
tudi ustanovljena, vrhunec 
pa bo nastop šolskega simfo-
ničnega orkestra. Tako moja, 
kot želja kolektiva je, da po-
stavimo nov simfonični orke-
ster Glasbene šole, v katerem 
bi igrali naši najboljši učend 
in tudi mi, učitelji, in spet ti-
sti nekdanji učend, ki se šo-
lajo na višji stopnji. Poleg 
tega je naša želja tudi ustano-
viti šolski pevski zbor. Že 
imamo pripravljene skladbe 
za zbor, ki naj bi ga sestavlja-
lo med 100 in 150 otrok. V 

novembru se dogovarjamo z 
Glasbeno matico iz Trsta, ki 
praznuje enako obletnico kot 
mi, pripravili pa bomo dva 
skupna koncerta, v Kranju in 
v Trstu. Praznovanje bomo 
zaključili s še enim koncer-
tom v decembru." 

Kot rečeno, bo prvi vrh 
praznovanj v sredo s slav-
nostnim koncertom na 
Brdu ... 

"Ko sem kot vodja in diri-
gent orkestra razmišljal o na-
šem nastopu, sem imel pred 
očmi, kako sam kot učenec 
nikoli nisem imel priložnosti 
spoznati avtorja skladb, ki 
sem jih igral. Zakaj ne bi 
otrokom ponudili stika s 
skladatelji, sem razmišljal in 
glede na to, da je v kranjski 
glasbeni šoli "gor raslo" kar 
nekaj v slovenskem, evrop-
skem in svetovnem merilu 
uveljavljenih avtorjev, sem si 
zastavil izziv le-te poiskati in 
jim naročiti skladbe posebej 
za ta koncert. Odzvalo se je 
sedem avtorjev: Damijan 
Močnik, Dušan Bavdek, Loj-
ze Krajnčan, Matej Rihter, 
Gašper Jereb, Tomaž Završ-
nik Foma in Matjaž Vlašič. 
Pripravili so zelo raznolik 
program skladb, tudi poso-
dobljenih priredb za orke-
ster, v goste pa smo povabili 
še nekaj odličnih solistov." 

Vam v teh dneh ostane še 
kaj časa za igranje klarineta? 

"Profesor z akademije mi 
je nekoč rekel, če en dan ne 
igraš, to veš sam, če dva dni 

ne igraš, to ve tvoja žena, če 
tri dni ne igraš, to vedo vsi. 
Pri meni vedo vsi. Žal mi ne 
ostane veliko časa za igranje, 
trenutno zgolj toliko, da osta-
nem v kondidji. Če le imam 
nekaj minut, grem v učilnico 
in zaigram, igram pa tudi z 
mojo najboljšo učenko Vero-
niko Rogelj, ki sem jo edino 
še obdržal od mojih učencev, 
druge so namreč prevzeli 
drugi pedagogi. Z njo bova 
igrala tudi na samostojnem 
koncertu, saj jeseni odhaja v 
srednjo glasbeno šolo." 

Čez slabo leto dni bo sicer 
ponoven razpis za mesto 
ravnatelja, pa vendar, kaj po 
vašem mnenju po sto letih 
potrebuje glasbena šola, pa 
še nima? 

"Kranjska šola bi že bistve-
no prej kot v stotih letih po-
trebovala prostore na enem 
mestu, v eni sami stavbi. 
Zdaj smo namreč razseljeni 
na tri lokadje. Dve lokadji so 
si že ogledali moji predhod-
niki, sam pa trenutno najbolj 
zagovarjam lokadjo v seda-
njem delavskem domu, kjer 
bi lahko dobili tudi sodobno 
koncertno dvorano. Hkrati 
pa je za šolo zelo pomemb-
no, da ohranjamo kvaliteto 
poučevanja, ki jo imamo, in 
da jo tudi čimbolj nadgraju-
jemo. Devet zlatih plaket na 
državnih in mednarodnih 
tekmovanjih ter prav toliko 
zlatih priznanj na regijskem 
tekmovanju v tej pomladi so 
rezultati, na katere smo lah-
ko ponosni." 



Pro et contra 

ODKRITO O 
PREIMENOVANJU 
TITOVIH ULIC 

S Titom na 

jože Dežman, direktor Muzeja novejše 
zgodovine Slovenije: 
"Ni treba, da bi imel Tito kot pripadnik 
zločinskega sistema javne simbolne 
oznake. Tudi Španci so umaknili obeležja 
diktatorja Franca." 

jelko Kacin, evropski poslanec: 
"Tito je bil na strani zmagovalcev nad nacizmom 
in fašizmom in brez tega danes Slovenija ne bi 
bila v Evropski imiji. Ne moremo odobravati 
jtega, kar se je dogajalo po vojni, a v času 
Jugoslavije je bilo tu najdaljše obdobje miru." 

smetišče zgodovine 
DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Marca je stranka SDS dak 
pobudo, da zaradi odgovor-
nosti Josipa Broza Tita za po-
vojne poboje umaknejo nje-
gove spomenike, znamenja 
ter imena trgov in ulic, ki še 
nosijo njegovo ime. Panes je 
v Sloveniji enajst mest z uli-
cami, cestami in trgi, poime-
novanimi po Titu. Glavnina 
preimenovanj se je zgodila v 
devetdesetih letih, kmalu po-
tem, ko je nastala samostoj-
na Slovenija. Veliko se je ta-
krat spremenilo, nekaj ne-
kdanjih poimenovanj pa je še 
ostalo, deloma zaradi odnosa 
ljudi do ikon socialističnega 
obdobja, deloma pa zaradi 
njihovega pragmatizma, saj 
so preimenovanja povezana 
oidi s stroški, zamenjavo do-
kumentov in podobnim. 

Koliko spomenikov, spo-
minskih znamenj in imen, 
ki spominjajo na Tita, je še 
ostalo na Gorenjskem, smo 
skušali strniti ob pomoči 
zgodovinarja Franca Benedi-
la. Večjega Titovega spome-
nika na Gorenjskem ni bilo, 
zato pa več spominskih 
plošč. Ena je denimo v Kri-
žah, ki spominja na njegovo 
ilegalno pot v Avstrijo v tride-
setih letih. Druga je na kam-
niški tovarni Titan, kjer je 
Tito delal kot mlad kovinar. 
V Bohinjski Bistrici nanj 
spominja plošča na domu 
Joža Ažmana, kjer je bila 
pred 30 leti slovesnost takrat-
nega centralnega komiteja 
ZK (ljudje se verjetno še 
spomnijo, da je takrat Stane 
Dolanc sredi Bohinja govoril 
srbohrvaško). Ni pa več spo-
minske sobe v nekdanji ob 
mejni stražnid na Ljubelju 
kjer je v petdesetih letih pre 
spal, ko je šel lovit kozoroga 
Tudi v kranjski vojašnici ni 

več napisa, ki bi spominjal 
nanj. Kranj je imel v času so-
cializma Titov trg, ki se je v 
samostojni Sloveniji preime-
noval v Glavni trg. Na začet-
ku sedemdesetih let pa je 
njegovo ime dobila tudi (ta-
krat nova) osnovna šola v 
Predosljah. Tedaj je bila to za 
Brdu najbližjo šolo velika 
čast, ob imenovanju je bil 
menda navzoč tudi Tito s so-
progo Jovanko, pionirčld pa 
vselej na voljo, ko je bilo tire-
ba v špalirju z zastavicami 
pričakati predsednika na ka-
teri od njegovih poti v Slove-
niji. Takih dogodkov se iz 
svojega otroštva spominja 
tudi evropski poslanec Jelko 
Kacin, ki danes pravi, da da-
našnje brisanje Tita iz zgo-
dovine Slovenije in Jugosla-
vije ni smisebio, češ da je za-
znamoval pomembno obdo-
bje v naši preteklosti, čeprav 

.. * je danes jasno, da ni bil nika-
kršen angel. Kakorkoli, po 
devetnajstih letih so ime Jo-
sipa Broza Tita umaknili s 
šole v Predosljah, danes ljud-
je namreč razinišljajo druga-
če. Nekateri sicer z nostalgi-
jo, drugi skozi oči dnevne 
politike, šole pa morajo osta-
ti politično nevtralne, pravi 
sedanji ravnatelj Tomo Bal-
derman, ki je v šolo prišel, ko 
je ta že nosila Titovo ime. 
Edina ulica na Gorenjskem, 
ki še danes nosi Titovo imel 
je Cesta maršala Tita na Je-
senicah, najdaljša ulica v 
tem mestu. Tudi tu so se že 
pojavljale zamisli o preime-
no\'anju, a je še do danes 
ostalo po starem. Kot smo 
zaznali v kratki anketi, ne le 
zaradi tega, ker ljudje ne že-
lijo imeti sitnosti in stroškov, 
temveč tudi zaradi nostalgije 
po časih, ko je delavski raz-
red v železarskem mestu še 
razmeroma dobro živel. 

Ulica maršala Tita na Jesenicah / Foto:T!na dom 

Bojan Homan, predsednik regijskega odbora SDS 

Slovenija ima dovolj 
pomembnih ljudi 
Bojan Homan, predsednik regijskega odbora SDS za Gorenjsko in podžupan mestne občine Kranj o 
marca dani pobudi SDS o preimenovanju ulic in trgov, ki nosijo ime po Josipu Brozu Titu. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Vaša stranka je dala pobudo 
za odstranitev Utovih spome-
nikov in preimenovanja ulic 
z njegovim imenom. Kakšno 
je vaše stališče do t ^ ? 

"Najprej je treba vedeti, za-
kaj je stranka dala to pobudo. 
Ljudje so napačno obvešče-
ni, da SDS kar tako pogreva 
že zdavnaj končane zgodbe, 
povezane s preimenovanji 
ulic. Ob odkritju grobišča 
Huda jama pri Laškem je 
predsednik slovenske bor-
čevske organizacije Janez 
Stanovnik dejal, da so povoj-
ni poboji potekali z veiiost-
jo in soglasjem Josipa Broza 
Tita. Če je ^ o , potem je za-
nje kriv in je prav, da umak-
nemo njegove spomenike in 
imena ulic, ki spominjajo 
nanj. Nedavno tega sem gle-
dal film o Angeli Vode, Id je 
pokazal, kako je komunistič-
ni režim ravnal s svojimi 
ljudmi. Tudi to je treba obso-
diti in ne dopustiti, da se rav-
nanje, v katerem je bilo obso-

jenih več kot 100 tisoč ljudi, 
še kdaj ponovi. Titova Jugos-
lavija je leta 1991 razpadla in 
so nastale nove države, zato 
ni več smiselno, da po njem 
imenujemo ulice in tirge, zla-
sti ne nastale na novo. Na 
Hrvaškem so takšna poime-
novanja umaknili že pred ča-
som, pa čeprav je bil rojen na 
Hrvaškem in je torej njihov 
rojak. Ko gre za poimenova-
nje novih ulic, pa menim, da 
imamo Slovenci veliko po-
membnih osebnosti, po ka-
terih bi lahko imenovali uli-
ce. Zakaj se neka ulica v 
Ljubljani ne bi, denimo, ime-
novala po prej omenjeni An-
geli Vode?" 

Se spominjate preteklih 
preimenovanj v vašem lo-
kalnem okolju? 

"Vem, da se je včasih Vele-
nje imenovalo Titovo Vele-
nje, v devetdesetih letih pa je 
prišlo do preimenovanja, po-
dobno se je dogajalo tudi v 
drugih slovenskih mestih. 
Bežno se spominjam, da je 

tudi v Kranju prišlo do neka-
terih preimenovanj." 

Na Gorenjskem je najbolj 
izstopajoč primer Ceste 
maršala Tita na Jesenicah. 
Menite, da bi bilo treba to 
ime spremeniti? 

"Čudim se, da tega niso 
storili že prej, ko so tudi pov-
sod drugje spreminjali ime-
na, povezana z našo polpre-
teklo zgodovino. Toda to je 
odvisno od odločitve lokalne 
skupnosti in od tega, kako na 
to ^edajo domačini. Verja-
mem pa, da bi bilo ljudem to 
odveč, saj je to povezano z 
zamenjavo dokumentov in 
tudi s stroški." 

Kako vi gledate na vlogo 
Tita v naši zgodovini.' 

"Verjamem, da je bil po-
memben za zgodovino Jugo-
slavije, vendar vsega o njem 
nismo vedeli. Tako denimo 
nismo vedeli za povojne pobo-
je, za obsodbe političnih na-
sprotnikov, za Goli otok in po-
dobno. D a n ^ ko vse to vemo, 

lahko bolje ovrednotimo nje-
govo vlogo. Nedavno tega je 
Evropska unija sprejela resolu-
cijo o obsodbi totalitarnih reži-
mov, fešizma, nadzma in ko-
munizma. Ne vidim razloga, 
da tudi naša država tega ne bi 
storila, ne pa da z imenovanji 
ulic delamo ravno nasprotiio." 

Sedaj se je v Ljubljani poja-
vil predlog, da bi eno od no-
vih ulic imenovali po Titu. 
Kaj mislite o tem? 

"Mislim, da gre za provoka-
djo. Ne zdi se mi smiselno 
pogrevati komunizma, obuja-
ti nekdanjih idej, češ da je bil 
Tito heroj, in odpirati ljudem 
starih ran. Slovenija ima veli-
ko pomembnih ljudi, po kate-
rih bi lahko imenovali ulice. 
To so ljudje, ki so veliko stori-
li za Slovenijo, kulturniki, dr-
žavniki, tisti, ki so delali za 
osamosvojitev Slovenije, 
olimpioniki ... Zakaj ne bi 
neke ulice imenovali denimo 
po Leonu Štuklju? Mislim, da 
ne bi bil problem najti imena, 
ustreznejšega od Titovega." 



Pro et contra 

ODKRITO O 
PREIMENOVANjU 
TITOVIH ULIC 

Rok Peterman, predsednik S L S Gorje: 
" P o mojem m n e n j u naj dosedanje | 

poimenovanje ulic po dolgoletnem predsedniku 
prejšnje države ostane, če to podpirajo tudi 
domačini. N i pa potrebno, da bi denimo 
v Ljubljani na novo dali ulicam i m e po njem." 

Tomo Balderman, 
ravnatelj osnovne šole Predoslje: 
"Naša šola se je imenovala po Josipu Brozu 
Titu od leta 1 9 7 4 do 1 9 9 3 , ker je bila blizu 
Brda. Danes pa so šole nevtralne in 
nepolitične ustanove." 

Vaša mnenja 

Tomaž T o m Mencinger, poslanec S D in župan občine Jesenice 

Ponosen, da so 
ohranili Titovo ulico 
Tomaž Tom Mencinger, poslanec SD v državnem zboru in župan občine Jesenice, ki še edina na 
Gorenjskem nosi ime po maršalu Titu. 

DANICA ZAVRL ŽLEBIR 

Kako gledate na predlog o 
preimenovanju ulic in trgov 
s Titovim imenom? 

' Ponosen sem, da smo na 
Jesenicah to ime ohranili. 
Resda zgodbe, ki se sedaj 
pojavljajo, kažejo na nepra-
vilnosti, Id so se zgodile po 
vojni, vendar so bile s strani 
leve opcije že sredi devetde-
setih let obsojene in je bilo 
predlagano, da se poiščejo 
krivd. Dokaz za takšno držo 
je bila tudi prisotnost pred-
stavnikov levosredinskih 
strank in predsednika Kuča-
na na spravni slovesnosti v 
Kočevskem Rogu, ko so se 
poklonili žrtvam povojnih 
pobojev. Ne pristajam pa na 
to, da se toliko let potem 
obremenjujejo generacije, 
ki s tem nimamo nič. Če 
gledam Tita kot maršala, se 
moram strinjati s tistimi, ki 
mu dajejo težo tudi v sveto-
vnem merilu. Spomnimo se 
le njegovega pogreba 1980 
in navzočnosti svetovnih 

vladarjev in predsednikov 
120 držav, kar je kazalo na 
spoštovanje do njegove 
osebnosti. Hitro tudi pozab-
ljamo njegov prispevek pri 
gibanju neuvrščenih, ki se 
je postavilo ob bok Nalu in 
Varšavskemu paktu. Z ne-
uvrščenimi državami smo 
imeli dobre gospodarske po-
vezave, OPEC, ki diktira 
svetovno ceno nafte, je Ju-
goslaviji dala posebno regre-
sirano ceno. Velik je tudi 
njegov prispevek združeva-
nju večnacionalnih struktur 
nekdanje Jugoslavije. Pre-
pričan sem tudi, da sistem 
delavskega samoupravljanja 
v času njegove vladavine ni 
bil slab. Številne razvitejše 
družbe so ga študirale in 
upoštevale. Mi ga žal nismo 
uspeli do konca izdelati, ker 
smo namesto individualne 
odgovornosti upoštevali ko-
lektivno. Gradila so se sta-
novanja, razvijalo se je go-
spodarstvo, zdravstvo je na-
predovalo, vsakdo se je lah-
ko izobraževal. Pozabljamo 

tudi na informbiro, ko se je 
Tito leta 1948 postavil po 
robu Sovjetom in eden red-
kih odnesel celo glavo. Stri-
njam se, da je bilo marsikaj 
narobe, a marsikaj so posa-
mezniki tudi skrivali pod Ti-
tovim imenom. Vendar pa 
je sedaj pomembno, da se . 
novih generacij s tem ne 
obremenjuje in da se gre 
naprej." 

Jesenice so eno redkih mest 
v Sloveniji, ki še imajo Uli-
co maršala Tita. So bile kdaj 
težnje po njenem preime-
novanju? 

"Te razprave so bile v de-
vetdesetih letih, ko sem bil 
predsednik krajevne skupno-
sti Sava, kjer poteka n a j ^ j š i 
del te ulice. Tedaj smo ravno 
s prej omenjenimi argumen-
ti prepričali ljudi, da Cesta 
maršala Tita ostane, čeprav 
je bilo morda v tistih časih to 
še težje, kot je danes. Pre-
imenovanje ulic je povezano 
tudi s stroški: ljudje morajo 
zamenjati dokumente, pod-

jetja žige in podobno. Izvedli 
smo ankete in v njih se je iz-
kazalo, da je zelo malo ljudi, 
ki bi podpirali preimenova-
nje. Treba je vedeti, da je bil 
Tito poveljnik vojske, ki je 
bila del zmagovite protihi-
tlerjevske koalidje. 

Cesta maršala Tita se začne 
z Delavsko cesto. Obdobje iz 
časa Tita je bilo na Jesenicah 
zelo intenzivno. Železarna je 
delala s polno paro, razvoj je 
bil intenziven, zgradili so 
šole, bolnišnico, stanovanja, 
vso infrastrukturo, športne 
objekte, žičnice..." 

Kako gledate na to, da v 
Ljubljani predlagajo, da bi 
eno novih ulic imenovali 
po Titu? 

"Po mojem mnenju je 
takšna odločitev pravilna, 
glede na to, da gre za novo 
ulico, kar ne bi povzročalo 
stroškov. Prav, da ima Ljub-
ljana kot glavno mesto uli-
co s tem imenom, zaradi 
razlogov, o katerih sem govo-
ril na začetku." 

Ivan Debevec z Jesenic: "Nobene želje n i m a m , 
da bi se Cesta maršala Tita preimenovala. Naj 
ostane, kakor je. Danes živimo najmanj tretjino 
slabše, kot s m o v Titovem času." 

Slavka Nikolič z J e s e n i c : " Razmišljanja o 
preimenovanju niso potrebna, naj oblast raje 
razmišlja, kaj bo z delavci. Saj v socializmu ni 
bilo vse prav, a vsaj delo s m o imeli." 

Ljudmila Ključevič z Jesenic: "Delali s m o v 
železarni, razmeroma dobro s m o živeli, ko je bil 
na oblasti "ta star'", danes pa so mladi brez 
služb. Ne, ime naj kar ostane ..." 

Lojz Martelak z Jesenic: " N e zdi se mi, da bi bilo 
kaj narobe, ker imamo na Jesenicah Titovo iilico. 
V Titovih časih s e m bolje živel kot danes." D. Ž . 



Na robu 

Nikogaršnji otrok 
Zgodba o Bernardu, ki mu je uspelo preživeti materino ljubezen (6. del). 

MILENA MIKIAVČIČ 

usode 
Imelo ga je, da bi se zjokal, a 
se to ni zgodilo. Le v hlače se 
je polulal od samega strahu. 
Odvlekli so ga s seboj in ga 
zasliševali skoraj do jutra. 
Bil je lačen, prestrašen in 
neprespan. "Grozili so mi 
vsemogoče. Imel sem obču-
tek, da sem zadnji izmeček 
na tem božjem svetu. "Bolj 
ko jim je dopovedoval, da je 
barantal zgolj za cigarete, 
manj so mu verjeli ... 
Prej, preden so ga izpustili, 
so mu še zagrozili, da ga 
bodo "imeli na očesu". V pa-
niki je napisal pismo "štajer-
ski rejnid", a kaj, ko ga več 
kot tolažiti ni mogla ... 
Leta pa so tekla in Bernard 
je na svoji poti skozi življe-
nje doživljal več bridkega 
kot lepega. Nekaj časa je ži-
vel pri materi in skrbel za-
njo. Alkohol je že dodobra 
načel njeno zi-avje, tako da 
ji je Bernard velikokrat celo 
rešil življenje, ker jo je spra-
vil v bolnišnico, da so ji iz-
prali želodec. 

"Včasih so jo poslali tudi v 
psihiatrično bolnišnico, 
kjer so jo nafilali s tableta-
mi, da je bilo potem še 
slabše. Doiria je potem gol-
tMa še aspirine, za katere je 
bila prepričana, da rešijo 
vsako težavo. Vsaj tako je 
videla na televiziji. Policija 
in socialna služba sta si 
stalno podajali kljuke, a kaj 
ko njej ni bilo pomoči. Vča-
sih je s seboj privlekla še 
kakšnega moškega, da sta 
potem družno razgrajala 
po tistem ubogem stanova-
nju, kjer je bilo že tako ali 
tako vse razbito in uni-
čeno. Šolo sem pustil, delal 
sem malo tu in malo tam, 
včasih sem komu tudi od-
nesel kakšno "malenkost" 
čez mejo, ni bilo problema. 

Dolgo časa sem bil videti 
kot nedorasel otrok, čeprav 
sem že krepko zakoračil v 
pozna pubertetniška leta. 
Nezadostna hrana, cigarete 
in neurejeno življenje so 
na meni pustili neizbrisne 
sledi," je pripovedoval Ber-
nard. Potem je mimogrede 
omenil, da je pri osemnaj-
stih začel pisati celo dnev-
nik. A da bi ga mi pokazal, 
to pa ne. 

"Y njem je preveč slovnič-
nih napak," je skromno de-
jal. 
Vseeno sem ga pregovorila, 
da ga je potegnil iz nekega 
predala. Ko sem prelistavda 
po njem, sem se, sem in tja, 
ustavila ob kakšnem odstav-
ku. 
Takole je nekje zapisal: 
"K mami je prišel na obisk 
njen sin in moj polbrat. Ni-
sem ga poznal, saj sem ga 
videl samo enkrat. Nič ni 
govoril, samo držal se je za 
Idjuko in vsakokrat, ko je 
mama povzdignila glas,, se 
je začel jokati in kričati 
'nisem kriv, nisem kriv'. Jaz 
sem Čez dan spal, ker sem 
delal ponoči. Prebudil sem 
se in mu hotel dati eno oko-
li ušes. Ko je videl, da sem 
se obrnil na kavču, je prite-
kel k meni, in se me oklenil, 
ter me prosil, naj ga ne te-
pem. V dno srca se mi je za-
smilil, skupaj z njim sem se 
tudi jaz razjokal. Poklical 
sem socialno in ji povedal, 
da Simona rejniki pretepa-
jo, ker se nenehno joka, pa 
mi je zabrusila, da naj se 
brigam zase, da bo tako bolj 
prav. Ko so ga prišli zvečer 
iskat, je bila mama že pija-
na, nič ni vedela, Simon pa 
je iztezal roke proti meni, 
ko so ga odvlekli v avtomo-
bil." 

Zabolelo me je pri srcu, ko 
sem brala te vrstice. V grlu 
se mi je naredila kepa in ko 
je Bernard videl, da mi ni 
ravno vseeno, me je potola-
žil z besedami: "Eh, to je še 
malenkost. Ko bi vi vedeli, 
kaj morajo pretrpeti otroci, 
če jih starši zavržejo." 
Pripovedoval mi je še zgod-
bo o dekletu, s katero se je 
zbhžal na enem od potepanj 
po slovenski obali. Njena 
mama se je prodajala, vsi so 
vedeli zato, vedeli so tudi, 
da je v prostitucijo silila 
lastno hčer. Ponujala jo je 
kar po lokalih, kjer sta pro-
dajali šopke rož turistom. 
Bilo ji je komaj dobrih dva-
najst let, ko je že imela prvi 
splav, in potem do šestnaj-
stega leta, ko je spoznala 
Bernarda, še štiri. 
"Hotel sem jo odpeljati s se-
boj, pa ni hotela iti. Takrat 
sem bil pripravljen zanjo 
storiti vse, pa sva oba ostala 
le pri obljubah. Nekoč so jo 
našli mrtvo, menda je vzela 
preveliko dozo mamil. A 
temu nisem verjel, saj sem 
vedel, da se jih je bala. Mis-
lim, da ji je kdo nalašč pod-
taknil mamila, da se je je 
znebil ali pa kaj podobnega. 
Na naši obali deluje mafija, 
bolje, da niti ne vemo, kaj 
se skriva za zakulisjem ..." 
Bernardova mama ni vzdr-
žala življenja, ki ga je živela. 
Prerezala si je žile, Bernard 
jo je našel mrtvo v shrambi, 
kamor se je zavlekla. Odkril 
jo je povsem po naključju, 
ko je iskal rezervno zračni-
co za kolo. 

"Ko ni bUo več mame, sem 
tudi jaz izgubil stanovanj-
sko pravico in moral sem 
spokati..." 

(se nadaljuje) 

Vloga očeta v družini (2) 

DAMJANA Š M I D 

moj pogled 

Oče dobi svojo vlogo v dru-
žini že pred tem, ko se ro-
dijo otroci. Njegov odnos 
do družine, do razdelitve 
dela, do partnerke se poka-
že mnogo prej. Otroci, ki 
pridejo v družino, so pogo-
sto le pravi pokazatelji vse-
ga naštetega. Zelo pomem-
ben je odnos do otrok na-
sploh. Kako doživlja druge 
otroke, ali ga moti otroški 
jok, kakšen način vzgoje 
zagovarja in zakaj. Korist-
no je, da imajo moški jasno 
predstavo o tem, kako se 
razlikujejo njihove različne 
vloge v družini. Kdaj in 
kako so sinovi svojih star-
šev, kdaj očetje in kdaj 
možje. Če moški na prvo 
mesto postavlja svojo 
mamo in so njene besede 
zanj svete, bo težje vzpo-

stavil tako partnerski kot 
starševski odnos. Nekate-
rim vloge večnih maminih 
sinov godijo in servis svo-
jih mam pričakujejo tudi 
od svojih partnerk. Ker pa 
si le-te želijo imeti odrasle-
ga moškega, na katerega se 
lahko zanesejo, prihaja do 
pogostih konfliktov. Tako 
se počasi utrjuje vloga oče-
ta v družini, Id je lahko pa-
sivna ali aktivna, učinkovi-
ta ali pa neučinkovita. Biti 
samo lutka v nekem okolju 
ni v zadovoljstvo nikomur 
in zato se slej ko prej poka-
žejo posledice. Očetje pa 
poleg stališč o svoji vlogi 
potrebujejo tudi podporo 
in spodbudo partnerk. Ob 
rojstvu olroka iniiogi polo-
žijo, da se počutijo neko-
ristne in da nimajo kaj po-

četi v družini. Poleg tega 
lahko nastopi neko tiho ri-
valstvo med očetom in 
otrokom, ker mati več časa 
posveti otroku kot možu. 
To je običajno le izgovor za 
"izgubljeno" vlogo tistega, 
ki mu je bila do sedaj na-
menjena vsa pozornost. Z 
vlogami je tako kot v filmu. 
Ali imaš eno izmed glavnih 
vlog, ali pa si statist. Obi-
čajno pa se kar sami posta-
vimo v nek položaj, ki nam 
ustreza in šele ob nezado-
voljstvu začnemo iskati 
krivca za to, kjer smo. Star-
ševstvo ni tekmovanje za 
glavne vloge, ni tekma za 
otrokovo pozornost in za 
njegove smehljaje. Je raz-
delitev vseh lepih in tudi 
težkih trenutkov prav vsak 
dan in vsako noč. 

000 SODNA KRONIKA TEDNA 

PIŠE: S IMON Š U B I C 

Do morilcev 
z anonimnim klicem 
Ljubljansko okrožno sodišče je zaradi u m o r a 

osemnajstletne N i n e Dobrič iz Zagorja 15 . 

septembra 2 0 0 2 v zapor poslalo Litijčana Si-

m o n a Trančarja in Boštjana Koprivnikarja, 

m e d t e m ko je tretjeobtoženega Damirja 

H a s a n i j a zaradi pomanjkanja dokazov oprostilo. 

Z a u m o r na grozovit način so Koprivnikarja 

obsodili n a 3 0 let zapora, Trančarja pa 15 let. 

Tožilstvo je ž e napovedalo pritožbo. Obtožena 

trojica je pokojni N i n i Dobrič 15. septembra v 

zgodnjih jutranjih urah ponudila prevoz do 

kraja, od koder bo lahko štopala proti d o m u , ko 

pa se je usedla v njihov avtomobil, so jo 

odpeljali n a neko jaso, kjer sta jo Koprivnikar in 

T r a n č a r dolgo psihično in telesno mučila, 

nazadnje pa sta jo vrgla v Savo. Ko so enajst dni 

kasneje njeno truplo našli n a jezu H E Vrhovo, 

niso mogli ugotoviti vzroka smrti. Pet let po 

najdbi pa je policija prejela a n o n i m e n klic, da je 

v dekletovo s m r t vpletena oseba z i m e n o m Boki. 

N a ta način je policija prišla do Boštjana 

Koprivnikarja, preko njega pa tudi do Trančarja 

in Hasanija . 

Spolno nadlegoval 
učenke 
v M a r i b o r u so zaradi spolnega napada na pet 

u č e n k O s n o v n e šole Jarenina na štiriletno 

zaporno kazen obsodili 52-letnega učitelja 

športne vzgoje Jožeta Šmidhoferja. Senat je 

učitelju prepovedal še opravljanje svojega 

poklica za dobo dveh let. Šmidhoferja je policiji 

ovadil ravnatelj šole, potem ko m u je leta 2 0 0 5 

u č e n k a prijavila, da jo je učitelj spolno 

nadlegoval v šoli v naravi v Bohinju. Policisti so 

začeli pritožbo u č e n k e takoj preverjati in k m a l u 

ugotovUi, da je učitelj v Bohinju nadlegoval še 

dve učenki, tri pa naj bi spolno nadlegoval v 

prostorih o s n o v n e šole. 

Korupcijo lahko policiji 
prijavite anonimno 
N a policiji so se odločili, da državljanom poleg 

a n o n i m n e g a telefona ponudijo tudi m o ž n o s t 

a n o n i m n e elektronske prijave korupcijskih 

kaznivih dejanj, je prejšnji teden na novinarski 

konferenci povedal pomočnik direktorja uprave 

kriminalistične policije Robert Črepinko. Da bi 

zagotovili anonimnost prijave oziroma prijavitelja, 

vstopna točka a n o n i m n e e-prijave n e bo na 

policiji oz. na policijskem strežniku, pač pa pro-

jekt poteka preko državnega portala e-uprava, iz 

njega pa se na policijo prenese s a m o vsebina 

a n o n i m n o prijavljenega kaznivega dejanja. S 

t e m se n e zahteva podatkov o prijavitelju in n e 

podatkov, Id bi kazali I P številko računalnika, s 

katerega je bila prijava poslana. 



Slovenci po svetu 
z Lubnikom med argentinskimi Slovend (23) 

Benigar je postal Indijanec 
MARIJA VOLČJAK 

Letimo proti prestolnici Bue-
nos Aires, pod nami je ne-
skončna Patagonija, pusta in 
prazna. Kaj je Benigarja pri-
vedlo v to pustinjo? Zakaj je 
postal Indijanec? 
Ivan Benigar, tudi Janez ali 
Janko, v Argentini pa Juan, 
se je slovenskim staršem ro-
dil v Zagrebu leta 1883. 
Gradbeništvo je študiral v 
Gradcu, nato v Pragi, padel 
pri izpitu iz geodezije in se 
leta 1908 odpravil v Argenti-
no, kjer je delal pri gradnji 
namakalnih sistemov v Pata-
goniji. Pri tem - kakšna ironi-
ja - je uporabljal geodezijo. 
Benigar je bil izobražen, go-
voril je štirinajst jezikov, toda 
rad je imel preprosto življe-
nje in v divjini je ostal do 
konca svojega življenja, leta 
1950 je umrl v mestu Alumi-
ne pod Andi, severno od me-
sta Bariloche. 

Zaljubil se je v Indijanko, po 
smrti prve žene se je poro^ 
še enkrat in skupaj imel se-
demnajst otrok. Ostal med 
Mapuči, ki jim pravijo tudi 
Aravkand. Belci so jih takrat 
preganjali kot manjvredne, 
Benigar je postal Indijanec. 
Tako je lahko proučeval in 
verodostojno opisoval njiho-
vo življenje, navade in vero-

vanja. Sestavil je celo slovar 
njihovega jezika. Svojih 
otrok pa ni učil pisati?! Izšli 
sta le dve knjigi, nekaj zapi-
skov se je izgubilo, večina se 
je k sreči ohranila in za njim 
je ostala bogata zapuščina 
antropologije južnoameri-
ških Indijancev. Pri nas je 
skoraj neznan, "odkrivamo" 
ga šele v zadnjih letih. 
Morda bo zanimanje za Be-. 
nigarjevo zapuščino naraslo, 
odkar se v Južni Ameriki za-
nimanje za staroselske kul-
ture povečuje. Še donedavna 
je veljalo prepričanje, da so 
tik pred izumrtjem, sedaj se 
dogaja prav nasprotno. K 
temu prispevajo tudi Mapu-
či, ki se vse bolj organizirajo 
in zahtevajo nazaj zemljo, ki 
jim je bila odvzeta po puščav-
ski vojni med leti 1878 in 
1884. Indijanski bojevniki so 
takrat vojno i z b i l i , končala 
se je z okrutnim pobojem 
več sto tisoč ljudi, tudi žensk 
in otrok. Mapuče so iztrebili 
in razselili, njihova ozemlja 
podržavilL Tega genocida ne 
Argentina ne Čile nikoli ni-
sta priznala. 
Indijancem ukradeno zem-
ljo si danes prilaščajo multi-
nacionalke. V Argentini je 
najbolj znan spor z italijan-
sko multinacionalko Bene-
tton, zaradi 16.919 hektarov 

zemljišč, ki jo Mapuči zahte-
vajo nazaj. Zgodovinska je 
vsekakor poteza argentin 
skega tožilstva, ki ovadbe ni 
zavrglo, temveč se je odloči 
lo raziskati nadaljevanje ge 
nocida proti Mapučem 
Zgodba se je začela leta 
2002, ko sta se Rosa in Atila 
odločila za vrnitev v indijan-
sko skupnost v Chabatu in 
začela kmetovati na poses-
tvu Santa Rosa v prepriča-
nju, da gre za državno lastni-
no. Toda, izkazalo se je, da 
posestvo pripada Benettonu, 
ki je proti njima vložil tožbo, 
sodišče se je odločilo za de-
ložadjo, prišli so policaji, 
zgodba pa je prišla na prve 
strani svetovnih časopisov in 
v televizijske mreže, hitro se 
je razširil krog solidarnosti z 
Mapuči. 

To se je zgodilo prav Bene-
ttonu, ki pod pojmom "zdru-
žene barve" poudarja svojo 
multikultumost in etnično 
harmonijo. Zemljišča je v 
Argentini začel odkupovati 
na začetku devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja in sedaj 
razpolaga s 300 tisoč hektari 
v Chabatu in z 970 tisoč hek-
tari v Patagoniji, kjer goji 
ovce za vobio. s katero si za-
gotovi desetino surovin. 
Mapuška kultura postaja za-
nimiva tudi v zdravstvu, zla-

sti v Čilu. Sodobna in tradi-
donalna medicina sta pove-
zani in bolnik lahko opravi 
vse na enem mestu. V 
zdravstvenem domu so 
zdravniki, zdravilci, zeliš-
čarji, šamani, Id opoldne 
skupaj z bolniki sedejo h ko-
silu in molijo. Mapuči so 
prepričani, da je bolezen po-
sledica neravnovesja, ki lah-
ko izvira v človeku samem 
ali v njegovem odnosu do 
okolice. Za ozdravitev je 
zato ključna ugotovitev, za 
katero vrsto neravnovesja 
gre in kaj je vzrok zanj. 
Zdravstveno osebje veliko 
pozornosti posveča pogovo-
ru z bolnikom in skupnemu 
ugotavljanju vzroka bolezni, 
pri čemer običajno sodeluje-
jo bobiikovi sorodniki. Ma-
puči namreč menijo, da bo-
lezen ni stvar posameznika, 
temveč vse skupnosti, če je 
bolan član, je z njim boba 
skupnost. 

Sovplivanje, ki je lastno ma-
puški misli in kulturi, je zelo 
zanimivo za reševanje sodo-
bnih okoljskih problemov in 
nemara bo Benigarjeva za-
puščina postala zelo aktual-
na, saj je proučeval in vestno 
zapisoval mapuško razmiš-
ljanje ter s pomočjo njihove-
ga jezika in kulture prouče-
val človeško razmišljanje. 

Suha in pusta Patagonija, z bornim grmovjem in šopi trave, 
je primerna za rejo ovac. Italijanska multinacionalka 
Benetton Ima v lasti kar 970 hekterov zemlje In si zagotavlja 
desetino surovin. 

Argentinskemu kavboju pravijo gavčo, njihova tekmovanja 
so zelo atraktivna in vsak gavčo ima svoj način, kako se 
obdrži na konju. 

Slovenci v zamejstvu (138) 

Koroški kulturni dnevi 

JOŽE KOŠNJEK 

med sosedi 

Koroški kulturni dnevi v 
Ljubljani, ki so se začeli v to-
rek z likovno razstavo članic 
Kmečke izobraževalne skup-
nosti za Južno Koroško v ga-
leriji Družine v Ljubljani, so 
vsako leto priložnost za spo-
znavanje bogate kulturne de-
javnosti Slovencev na Koro-
škem. Letošnji kulturni dne-
vi so že sedmi. Njihov orga-
nizator je Društvo slovensko-
avstrijskega prijateljstva v so-
delovanju z obema kulturni-
ma organizadjama Sloven-
cev na Koroškem Slovensko 
prosvetno zvezo in Krščan-
sko kulturno zvezo. Njegov 
predsednik je Kranjčan dr. 
Peter Vencelj, univerzitetni 
profesor in odličen poznava-
lec zgodovine in sedanjosti 
Slovencev v zamejstvu. Med 
drugim je bil tudi državni se-
kretar za Slovence po svetu 
in v zamejstvu. 
"S Koroškimi kulturnimi 
dnevi v Ljubljani želimo naj-
prej opozoriti slovensko jav-
nost na bogato kulturno in 
družbeno življenje med Slo-

vend v Avstriji, še posebej na 
Koroškem. Letos smo se od-
ločili za dodaten korak v ko-
roški kulturni prostor, saj 
bodo na posameznih prire-
ditvah sodelovali tudi nasto-
pajoči iz večinskega naroda 
na Koroškem," je pred začet-
kom letošnje prireditve, ki bo 
končana 24. aprila, povedal 
predsednik Društva sloven-
sko-avstrijskega prijateljstva 
dr. Peter Vencelj. 
Zanimiva prireditev bo da-
nes, 17. aprila, ob 18. uri v 
dvorani Škofijske gimnazije 
v Šentvidu nad Ljubljano. 
Imenuje se "Zvočnost koro-
ške govorice v pesmi in be-
sedi". Zastopane bodo vse 
koroške doline, Rož, Podju-
na in Zilja, pesem in besedo 
pa bodo predstavili pevci 
pevskega zbora Domovina 
iz Zilje, Rožanski muzikan-
ti z Gur, oktet Suha iz Pod-
june in pripovedovalci na-
rečnega besedila. Jutri, J8. 
aprila, ob 18.30 bo v Lutkov-
nem gledališču na Kreko-
vem trgu v Ljubljani pred-

stava lutkarjev iz Šmihela 
Mali princ v dramatizaciji 
Vladimirja Roosa in v režiji 
Nataše Herlec. V ponede-
ljek, 20. aprila, ob 18. uri bo 
v dvorani Svetovnega slo-
venskega kongresa na Can-
karjevi ulici 1 v Ljubljani 
predstavitev knjižnih in 
zvočnih dosežkov Krčanske 
kulturne zveze in Sloven-
skega narodopisnega inšti-
tuta Urban Jamik iz Celov-
ca. Ljubitelji gledališke igre 
pa bodo v s r ^ o , 22. aprila, 
ob 19. uri v Šentjakobskem 
gledališču lahko uživali v 
plesno-gledališki predstavi 
"Guemica-propad Evrope" v 
izvedbi mlade gledališke 
skupine iz Šentjanža v Rož-
ni dolini. Koroški kulturni 
dnevi v Ljubljani bodo skle-
njeni v petek, 24. aprila, ko 
bo ob 19.30 v Kozinovi dvo-
rani Slovenske filharmonije 
koncert koroškega deželne-
ga mladinskega zbora, ki ga 
vodi eden najboljših koro-
ških zborovodij in piscev 
zborovske glasbe, koroški 

Prizadevni organizatorji Koroških kulturnih dni Janez 
Stergar, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani, 
Peter Vencelj, predsednik Društva slovensko-avstrijskega 
prijateljstva, Janko Malle, poslovodja Slovenske prosvetne 
zveze, in Jože Jeraj, nekdanji slovenski generalni konzul v 
Celovcu. V ozadju Janko Zerzer, predsednik Krščanske 
kulturne zveze. ' foto: )oJe KoSnjek 

Slovenec Edi Oraže. Vse pri-
reditve so odprtega značaja. 
Z udeležbo bomo nagradili 
Slovence na Koroškem, ki 

vztrajajo in v težkih razme-
rah negujejo slovensko be-
sedo in pesem in so nam pri 
tem lahko za vzor! 



GG + razgled 

Maj ar je vstal 
MIHA NAGLIČ 

Mihovanja 

Nedavna Glasova preja, na 
kateri smo obujali duha Mati-
ja Majarja Ziljskega, se je 
zgodila v Bistrici na Zilji na 
predvečer cvetne nedelje 
2009, torej na pragu veliko-
nočnega časa. Bistveno vpra-
šanje velike noči pa je vpraša-
nje vstajenja. Tako se lahko 
vprašamo tudi, ali smo z 
našo prejo kaj pripomogli k 
vstajenju duha imenovane-
ga? Zlasti k obujanju njegove 
ideje Zedinjene Slovenije, v 
kateri bi se zedinili vsi, ki go-
vorijo, pišejo, uradujejo in se 
sploh izražajo slovensko? 
Odgovor na gornje vprašanje 
dobimo tako, da preverimo. 

ali je bila v poldrugem stolet-
ju po svojem prvem zapisu in 
objavi spomladi 1848 udeja-
njena prva od Majarjevih za-
htev? Ta se - v članku in leta-
ku z naslovom Kaj Slovenci 
terjamo - glasi: "Da svojo na-
rodnost in jezik ubranimo in 
povzdignemo, moramo žele-
ti in terjati: 1. Da se vsi Slo-
venci, kakor naj bližnji brati, 
zjedinimo v jeden narod, in 
da bi imeli vsi vkup jeden slo-
venski zbor. Na Koroškim 
nas je 116.000, na Štajarskim 
378.000, na Kranjskim 
438.000, na Goriškim in 
Teržaškim 217.000, na Ba-
natskim 22.000, Na Voger-
skim 60.000 in v Istrii 
230.000. Tako na sedem 
strani razdeljeni in razceplje-
ni smo vsi in povsod siroma-
ki; kjerkoli še oglasimo, je 
nas premalo, karkoli rečemo, 
nam besedo lahko podero; 
ako bodemo pa zjedinjeni, 
nas bode blizo poldrugi mili-
jon ... naša beseda bode velja-
la in povsod lehko obstala; 
dobiček bodemo pa imeli 
vsi." 

Prvo, kar lahko ugotovimo, 
je, da smo Slovend obstali, 
nismo pa zedinjeni. Doma in 
po svetu nas je več kot dva 
milijona, razdeljeni pa smo 
"le" na šest (in ne na sedem) 
strani. Večina nas je v Repu-
bliki Sloveniji, tiije deli naro-
da so v zamejstvu: v Italiji (na 
Tržaškem, Goriškem, v Be-
nečiji, Reziji, Kanalski doli-
ni), Avstriji (na Koroškem) in 
Madžarskem (Porabje). Peti 
del naroda je v zdomstvu (na 
"začasnem" delu in bivanju v 
Nemčiji in drugod) in šesti v 
izseljenstvu po vsem svetu. 
Slovenščini se v Sloveniji 
godi dobro (razen v nekaterih 
urbanih predelih in nekate-
rih kategorijah prebivalstva, v 
in pri katerih naj bi jo zlasti 

po mnenju nekaterih "orto" 
jezikovnih puristov že ogro-
žala angleščina). Onstiran 
meja RS pa se število tistih, ki 
jo še uporabljajo, nenehno 
zmanjšuje, v nelaterih krajih 
in pokrajinah (med temi je 
tudi Majarjeva Ziljska dolina) 
je slovenščino že doletela del-
na ali popolna jezikovna 
smrt. Če bi Majar danes od 
mrtvih vstal in se vrnil v rod-
no dolino ali v mesto Celovec, 
kjer je služboval kot stobii ka-
plan, bi teh krajev več ne pre-
poznal; pa ne zaradi vidnih 
sprememb v kulturni krajini, 
ampak predvsem zaradi opu-
stitve slovenščine v javni in 
zasebni rabi. To bi ga bržko-
ne tako prizadelo, da bi od ža-
losti znova umrl in si izprosil 
vrnitev v nebeške pokrajine, 
kjer se slovenščini v razmer-
ju z nemščino, italijanščino, 
angleščino in drugimi jeziki 
gotovo godi bolje kot na zem-
Iji... 

Kaj pa lahko današnji Sloven-
ci v matid, zamejstvu, zdom-
stvu in izseljenstvu sami sto-
rimo, da bi ostali Slovend -
da bi torej slovenščine ne 
opuščali? Da bi se kdaj zedi-
ruli vsi v eni državi, je prepo-
zno. V globalnem svetu, ki je 
ves prepreden in prežet z 
uporabo novih informacijsko 
komunikadjskih tehnologij, 
se lahko bolj povežemo z nji-
hovo pomočjo in uporabo. To 
tudi počnemo. Hkrati ne 
smemo čakati, kaj in kdaj bo 
za rojake onstran padlih meja 
več naredila naša država? Sto-
rimo vsaj nekaj tudi kot posa-
mezniki in pripadniki orga-
nizadj dvilne družbe. Napo-
timo se k svojim sonarodnja-
kom onstran meja in po sve-
tu in jih opogumimo v njiho-
vih prizadevanjih. Tako kot 
smo to storili Kranja z Glaso-
ve prejo med Korošd... 

Vaš razgled 

Ljutomer je zibelka slovenskega kasaškega športa, kar se je izkazalo tudi na prvi 
letošnji dirki. Prek dva tisoč obiskovalcev si je ogledalo napete vožnje 56 kasačev, 
ki so jih vozniki skrbno držali na vajetih. Da gre v bojih na nož, je razvidno tudi 
s posnetka tekmovalcev tik pred ciljem. 1 Besedno m ftto: stoian sj|e 

Vrnitev astronavtov - na prvi pogled kaže, kot da bi se pred dnevi v Kranj vrnila 
vesoljska odprava. V resnici so kranjski gasilci imeli vajo ob razlitju nevarnih snovi 
na Železniški postaji Kranj. 1 Bostian Bogauj. feto: c. K. 

MARJETA SMOLNIKAB 

sedmica 

Na meji normalnega 
v torek se je v dvorani ljubljan-
skega kina Vič na protestni 
konferenci zbrala elita (beri: 
sindikalna centrala) Pergama, 
KS90 Slovenije, KNSS Neod-
visnost, SZS Alternativa in 
ZDSS Solidarnost. Sindikal-
na elita je na akademski ravni 
javnost opozorila na čedalje 
težji položaj zaposlenih in 
brezposelnih. Po konferenci se 
je sindikalna "akademija" 
sprehodila do poslopja držav-
nega zbora, ki je le nekaj kora-
kov od kitta Vič, in predsedni-
ku Pavlu Gantarju izročila 
skupne sindikalne (beri: aka-
demske) zahteve. Med drugim, 
čimprejšnje sprgetje ukrepov, 
ki bi zagotovili pravično razpo-
reditev bremen za premagova-

nje krize, kot se je za javnost 
izrazil Boris Mazalin, pred-
sednik KS^o. Po končanem 
tako imenovanem protestnem 
shodu, je odšel vsak na svoj ko-
nte. Se pravi, vsak v svoj bije. 
Da bi bila farsa slovenskih sin-
dikatov še ve^a, seje elita Zve-
ze svobodnih sindikatov odloči-
la organizirati lastno sindikal-
no akademijo. In sicer v sredo, 
pred vladno palačo, kjer so na 
^s odrecitirali nekaj obrablje-
nih sindikalnih fraz, potem pa 
seje druščina, tako kot torkova, 
razkropila po bližnji in daljni 
okolici. 
Minister, za delo Ivan Svetlik 
seje na zborovanje sindikali-
stov na akademski ravni od-
zval rekoč: "Na krizo je treba 

gledati racionalno. Probleme 
je treba reševati, ne pa jih s hi-
sterijo še pospeševati in poveče-
vati." 
Ne morem reči, kdo je - za moj 
pogjled na družbeno resničnost 
in porazdelitev vlog znotraj nje 
- veiji klovn. Delavski minister 
ali sindikalna elita? 
Drži, daje treba na krizo Seda-
ti racionalno. Drži pa tudi, da 
ima racionalnost (najmanj) 
dva obraza oziroma izraza. 
Eno je krizo opazovati od zu-
naj, recimo, s položaja soraz-
merno dobro plačane ministr-
ske službe ali z elitnega biro-
kratskega položaja tega ali one-
ga sindikata. Čisto nekaj druge-
ga pa je krizo okusiti na lastni 
koži, kar v praksi pomeni biti 

bodisi brez službe bodisi brez 
plače in biti dobesedno lačen. 
Da ne bo pomote. Nikogar ne 
napeljujem k nasilnemu reševa-
nju brezposelnosti, ki nasilni re-
šitvi kraje državnega premože-
nja preko absurdno visokih tne-
nedžerskih nagrad in vseh dru-
gih sicer zakonitih, a nemoral-
nih domislic neposredrxga ali 
posrednega odiranja revežev. 
Vendar. Strogo omejeni in celo s 
strani sindikdne dite (beri: sin-
dikalne akademije) nadzorova-
ni protesti prav tako ne vodijo v 
pravičngšo družbo, v pravi^-
šo davčno politiko in f druge 
akademske (verbalne) zahteve 
slovenskih sindikatov. 
Naj se sliši še tako paranoično, 
kar se mene tiče, imam držav-

ni aparat vključno s sindikalno 
elito na sumu, da so se delavski 
protesti odvijali kot nadalje-
vanka, se pravi, v dveh delih 
oziroma dva dni iz enega sa-
mega razloga: obvladljivosti 
protestnikov. Se pravi, za vsak 
primer, da se protestniki ne 
utirajo z vajeti. In ne zaradi 
domnevn^a soliranja in raz-
bijanja sindikalne enotnosti, 
kot je pet sindikalnih central 
očitalo šesti, ali celo zaradi ne-
kakšnega sindikalnega plura-
lizma, kot se v javnosti haha 
Dušan Semolič. 
Govoriti o sindikalnem plura-
lizmu v.primeru armade brez-
poselnih in lačnih, je več kot 
klovnovstvo. Je na meji nor-
malnega. 
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Od garaže do trgovske verige 
Družba Dom Trade, ki v teh dneh praznuje 20-letnic0, pripravlja za prihodnji teden v svojih dveh 
poslovalnicah TOPDOM teden odprtih vrat. 

ŠTEFAN ŽARGI 

Žabnica - "Pisal se je april v 
1989. letu gospodovem. So-
cializem. Tržne razmere ne-
naklonjene podjetnikom. V 
majhni garaži, ki je služila 
kot pisarna, si je možak sred-
njih let s svojo soprogo drz-
nil odpreti majhno trgovini-
co. Prodajal je cement in 
opeko. Bil je sam za vse: di-
rektor, prodajalec, skladišč-
nik, fizični delavec ... A ven-
darle, izdal je prvo fakturo, 
položil prvi dnevni iztržek na 
svoj račun na banki, si izpla-
čal prvo skromno plačo, na-
jel star viličar ... in vseskozi 
trdo delal! Sčasoma mu je 
pričela pomagati cela druži-
na. In vsi so še naprej trdo 
delali! Pa je šlo ..." Tako opi-
sujejo svoj začetek trgovske 
družbe Dom Trade, d. o. o., v 
družini Tičar iz Žabnice. Kot 
nam je povedal Matjaž Tičar, 
ki je v tem družinskem pod-
jetju vodja komerciale, je na 
čelu podjetja njegova žena 
Polona Tičar, lastniki pa so 
še starši in brata. 

Člani skupine TOPDOM 

Začetnik podjetja je bil 
Matjažev tast, ki je s prodajo 
grobih gradbenih materialov 
pred dvajsetimi leti ustanovil 
p. o. - pogodbeno organizaci-
jo. V poznih 90. letih so se 
preoblikovali v d. o. o. in bdi 
v letu 1994 med petimi usta-
novitelji mreže Trading, 
predhodnice današnje TOP-
DOM, v kateri so tudi lastni-
ško udeleženi. Danes je v 
TOPDOM-u, ki ima sedež v 
Ljubljani in ima 35 prodajnih 

Matjaž Tičar 

mest, 18 deležnikov. Ne de-
lujejo le v Sloveniji, pač pa 
imajo svoje poslovanje tudi v 
Srbiji, pravih so pred odprt-
jem trgovine v Tuzli. 

Od temeljev do strehe 

Znani so po svojem sloga-
nu: "Vse za gradnjo in obno-
vo od temeljev do strehe," saj 
kupca vodijo po nakupih gro-
bega gradbenega materiala, 
kasneje specifičnih izdelkov 
za zaključna gradbena dela 
in keramike, in končno iz-
delkov za obnovo in vzdrže-
vanje doma. Veliko pozorno-
sti posvečajo strokovnemu 
svetovanju strankam ob na-
kupu ter kvalitetni in hitri 
dostavi blaga na dom oziro-
ma na gradbišče, kjer pripe-
ljano blago tudi razložijo z 
avtodvigalom. Stalno večajo 
in posodabljajo svoj avto-
park, tako da je čas od naku-
pa do dostave kupljenega 
blaga čim krajši. V podjetju 
DOM trade, d. o. o., Žabnica 
že od samega začetka tržijo 
gradbeni material, kasneje 

Trgovina Dom Trade v ŽabnicI 

so odprli tudi salon kerami-
ke, vsako leto pa svojemu 
prodajnemu programu do-
dajajo nove skupine artiklov. 
Od leta 2000 so, poleg na 
svoji matični lokaciji v Žab-
nici, prisotni tudi na zgor-
njem koncu Gorenjske, saj 
so odprli trgovino in salon 
keramike tudi v Lescah. Leta 
2007 so v Žabnid z investici-
jo, vredno dobra dva milijo-
na evrov, zgradili nove večje 
prodajne prostore, v katerih 
je 450 kvadratnih metrov tr-
govine in 450 kvadratnih 
metrov salona keramike, ko-
palniške opreme in stavbne-
ga pohištva. 

Krize še ne občutijo 

Na naše vprašanje, ali se-
danja gospodarska kriza 
vpliva na njihov promet in s 
tem poslovaiijlfe, smo dobili 
odgovor, da za zdaj o tem 
težko sodijo. Sorazmerno 
ostra zima je seveda ustavila 
gradbene aktivnosti, prodaja 
v marcu pa je bila boljša kot 
v istem mesecu lani. "Ne de-

lamo panike," pravi Matjaž 
Tičar, "smo pa previdni pri 
večjih projektih, saj so danes 
finančna tveganja velika." 
Kot glavni cilj za neposred-
no prihodnost so si zadali, 
da poiščejo novo lokacijo za 
prodajni center v Lescah in 
zgradijo novo, večjo trgovi-
no. Želijo postati največji po-
nudnik gradbenih materia-
lov in keramike na Gorenj-
skem. 

Dnevi odprtih vrat 

Od ponedeljka do petka 
bodo v Dom Trade ob 20. 
obletnici obstoja pripravili 
dneve odprtih vrat, ko se 
bodo skupaj s partnerji pose-
bej posvetili strankam. Pri-
pravili so svetovanja, pri-
pravljajo pogostitev, pred-
vsem pa želijo utrditi sodelo-
vanje s stalnimi pogodbeni-
mi strankami. Za obiskoval-
ce v teh dneh pa bodo, kot je 
ob takih priložnostih pogo-
sto, pripravili tudi nagradno 
igro z okoli petsto praktični-
mi nagradami. 

Do varčnih oken s sredstvi Eko sklada 
ŠTEFAN ŽARGI 

Ško^a Loka - Kot so sporočili 
iz lesne industrije Jelovica, ki 
se v zadnjem letu in pol inten-
zivno usmerja v razvoj in izde-
lavo energetsko varčnih izdel-
kov, svoje stranke s pravimi 
argumenti vse bolj spodbujajo 

k odločitvam o nakupu takih 
izdelkov, ki so okolju in Člove-
ku prijazni. Njihove montaž-
ne hiše, okna ali vrata odlično 
zadostijo zahtevam Eko skla-
da za subvencioniranje naku-
pa ali kreditiranje naložb. Za 
nakup energetsko varčnili 
oken Jelovica so letos na voljo 

nepovratiia sredstva in ugodni 
krediti Eko sklada, ki spodbu-
ja naložbe na področju varstva 
okolja, skladno z nacionalnim 
programom varstva okolja in s 
skupno okoljs'ko politiko Ev-
ropske unije. Trenutno sta na 
spletnih sUaneh Eko sklada 
(www.ekosklad.si) aktualna 

dva razpisa za kreditiranje ali 
za subvencioniranje naložb 
občanov. Za subvencije je na 
voljo 7,5 milijona evrov nepov-
ratnih sredstev, ki bodo na vo-
ljo do porabe, subvencijo pa je 
mogoče dobiti do 25 odstot-
kov predračunske vrednosti 
priznanih stroškov naložbe, ki 
vključujejo nakup, zamenjavo 
in vgradnjo opreme oziroma 
materiala. 

PORHBIM, 
KRR 

RRBIM 
T — r 

Prestavite v nižjo porabo. 
z desetimi preprostimi koraki učinkovito zmanjšajte 
porabo električne energije in prihranite! 
Paket Porabim, kar rabim pa vam prinaša še dodatne 
ugodriosti. ^ ^ ^ 

Z a več informacij kliknite V S e l e k t r o 
na wvifw.porablmkarrablm.il G O r e n j S K a 

ŠKOFJA LOKA 

Proizvodnja v LIH še stoji 
Kljub trdnim napovedim direktorja Loških tovarn hladilni-
kov Miloša Kodreta in člana uprave Primoža Pegama prete-
klo sredo o tem, da bodo na dan po velikonočnih praznikih 
znova zagnali proizvodnjo, se to v torek ni zgodilo. Pri po-
slu, pri katerem naj bi dobili tudi za petsto tisoč evrov likvid-
nih sredstev, s katerimi bi kupili potreben material za proiz-
vodnjo, se je zataknilo, zato so delavci, ki so čakali na poziv 
na delo, ostali doma. Ob tem Primož Pegam zagotavlja, da 
bo proizvodnja stekla do konca tedna. 
Kot smo že poročali, je vodstvo družbe LTH pretekli teden na-
povedalo prisilno poravnavo, ki naj bi jo začeli v prvi polovici 
maja. Okoli 320 preostalih delavcev prezadolženega LTH je 
pretekli teden dobilo poračun januarskih plač. Priprave na pri-
silno poravnavo s pogajanji z bankami že potekajo, sicer pa 
se bojijo, da bodo kupci začeli odpovedovati naročila. Teh 
imajo po zadnjih podatkih za 2,5 milijona evrov. Š. Ž. 

BRNIK 

Aerodrom Ljubljana odpira vrata 
Za vse, ki z letalom ne potujejo pogosto, a si vseeno želijo za-
čutiti letališki utrip, so v Aerodromu Ljubljana ob pomoči 
partnerjev pripravili mesec odprtih vrat. Ta bodo odprta vsak 
vikend - ob sobotah in nedeljah od 19. aprila do 17. maja. Pri-
pravili so brezplačne oglede letališča, številne ugodnosti za 
obiskovalce pri gostinskih in trgovskih storitvah, posebno po-
nudbo panoramskih letov in turističnih aranžmajev. Oglede 
bodo izvajali v skupinah po trideset oseb ob 9. in 15. uri in se 
je zanje treba prijaviti najkasneje tri dni prej na elektronski na-
slov lea.jarc@lju-airport.si aH po telefonu na št. 04/20 61115. 
Pri ogledu b o d o sodeloval i tudi Kontrola z račnega prometa 

Slovenije, Carinska uprava,"Adria Airways ter Letalska policij-
ska enota Ministrstva za notranje zadeve. Vsi obiskovalci le-
tališča bodo lahko v gostinskih prostorih z razgledom nad do-
gajanjem na letališki ploščadi koristili posebej pripravljeno 
gostinsko ponudbo po 15 odstotkov nižjih cenah. Posebna 
ponudba bo čakala na Terasi Avionček ter v Airestovi samo-
post'ežni restavraciji Market Plače in a la carte restavraciji 
Globetrotter. Možnost uveljavljanja popusta imajo vsi, ki 
predložijo parkirno kartico, pri čemer bo parkiranje za vse ko-
ristnike storitve parkiranja do šest ur brezplačno. Ob tej pri-
ložnosti bosta družbi RB Airlines in Soiinair pripravili pano-
ramske lete po promocijskih cenah že od 65,70 evra dalje za 
tri osebe, v Trave! value&Duty free pa bo na voljo ugodna tr-
govska ponudba. Pri Kompasu pripravljajo petodstotni po-
pust pri paketih Kompas Holidays ali vrednostni kupon za de-
set evrov za pakete Last Minute Centra, obiskovalci letališča 
pa bodo lahko v omenjenih gostinskih lokalih izpolnili tudi 
kupone za nagradno žrebanje za privlačne nagrade. Š. Ž. 

SOLIDARNOST, NE USMIUENJEI 

Humanitarna akcija 
v roviti pod starim Kranjem 

in na Glavnem trgu 

d o m 
Zbiramo hrano za ljudi v stiski. 

Originalno pakirano hrano lahko 
v času prireditve prinesete 

na vhod v rove pod starim Kranjem 
(Jelenov klanec) 

prinešena hrana velja kot vstopnina za ogled rovov 
(stalna razstava, predstavitev dnjštev, 

glasbeni in animacijski program) 

na Glavni trg, 
kjer bo potekal glasbeni in animacijski program. 

KR A Nj m M£m'A OSMINA KRANJ 

Gorenjski Glas 

www.tourism-kranj.sl 

mailto:stefan.zargi@g-glas.si
http://www.ekosklad.si
mailto:lea.jarc@lju-airport.si
http://www.tourism-kranj.sl
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Mešetar 
CVETO ZAPLOTNIK 

Cene pri pridelovalcih 
Po podatkih državnega sta-

tističnega urada so bile cene 
kmetijskih pridelkov pri pri-
delovalcih januarja letos za 
9,1 odstotka nižje kot decem-
bra lani. Cene rastlinskih pri-
delkov so bile nižje za 12,4, 
cene živali in živalskih izdel-
kov pa za 3,7 odstotka. Med 
rastlinskimi pridelki so se v 
primerjavi z decembrom 
cene vina v povprečju zniža-
le za 38,8 odstotka ter cene v 
skupini zelenjadnice, cvetje 
in okrasne rastline za 12,3 
odstotka, cene industrijskih 
rastlin so ostale na približno 
enaki ravni, cene ostalih pri-
delkov pa so se v povprečju 
zvišale - žita za 5,3 odstotka, 
krompir za 7,3 in sadje za 
134 odstotka. Cene prašičev 
za zakol so se januarja glede 
na december znižale za 5,8 
odstotka, cene govedi pa so 
se zvišale za 1,4 odstotka. 
Cena mleka je bila nižja za 
6,5 odstotka, jajc pa za 3,9 
odstotka. Zanimiva je tudi 
primerjava letošnjih januar-
skih cen s povprečjem cen v 
letu 2005. Žita so se v tem 
obdobju podražila za 71 od-

stotkov, krompir (vključno s 
semenom) za 69 odstotkov, 
sadje za 46 odstotkov, vino 
za 5 odstotkov, živali za zakol 
za 13 odstotkov in živalski iz-
delki za 15 odstotkov. 

Cene govejega mesa 
Po podatkih tržno infor-

macijskega sistema pri agen-
ciji za kmetijske trge se je v 
štirinajstem letošnjem tednu 
(od 30. marca do 5. aprila) 
tržna cena za bike, stare do 
dve leti, gibala odvisno od ka-
kovostnega razreda od 
27841 do 30745 evra za sto 
kilogramov, cena za bike, 
stare več kot dve leti, 293,23 
evra, za krave od 82,96 do 
187,34 telice od 
221,32 do 288,43 Po-
glejmo še posebej cene za 
kakovostni tržni razred R3! 
Za bike, stare do dve leti, je 
bila cena 301,49 evra, za 
bike, stare več kot dve leti, 
293,23 evra, za krave 163,19 
evra in za telice 259,16 evra. 
In- še primerjava z lanskim 
štirinajstim tednom! Takrat 
je bila tržna cena za bike, sta-
re do dve leti, kakovostnega 
razreda R3 293,61 evra, za 
bike, stare več kot dve leti, 
282,02 evra, za krave 175,15 
evra in za telice 257,84 evra. 

Zavod za zdravstveno varstvo Kranj 
Gosposvetska ul. 12, Kranj 

zaposli socfelavca(ko) za delovno mesto 

Laboratorijski tehnik 
v laboratorifu za sanitarno kemijo 

Od kandidatov pričakujemo, da Izpolnjujejo naslednje pogoje: 
- srednji kemijski tehnik 
- znanje osnov računalništva 
- zaželene Izkušnje v analitskem lat)oratoriju 
- pasivno znanje angleščine 

Zaposlitev je za dok>6en čas enega leta s polnim delovnim časom, 
s poskusno dobo 1 meseca. 
O izbiri bomo kandidate obvestili v 30 dneh po zaključku objave. 

Kandidati naj svoje vloge z dokazili o izpolnjevanju psgojev pošlje-
jo v 8 dneh po objavi na naslov: Zavod za zdravstveno varstvo 
Kranj, Gosposvetska ul. 12 , 4000 Kranj. 

KMETIJSKO GOZDARSKA ZADRUGA z. o. o. 
ŠKOFJA LOKA 
Kidričeva cesta 63A, 4220 Škofja Loka 
tel. 04/5130 300, fax 04/5130 303 

Kmetijsko gozdarska zadruga z. o. o. Škofja Loka 
išče 

D I R E K T O R J A (m/ž) 
za mandatno obdobje 2010 - 2014 
Od kandidatov pričakujemo, da imajo: 
- končano najmanj Vt. stopnjo izobrazbe ekonomske ali kmetijske 

smeri ter najmanj 10 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih 
mestih 
ali 

- končano najmanj VII. stopnjo izobrazbe ekonomske ali kmetijske 
smeri ter najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodst/enih delovnih 
mestih 

- poznavanje zadružnega okolja 
Ostali pogoji; 
- 6-mesečno poskusno delo 
- organizacijske in vodstvene sposobnosti 
- iniciativnost, razvojna naravnanost 
- komunikativnost 
Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite 
na naslov: 
Kmetijsko gozdarska zadruga, z. o. o., Škofja Loka 
Kidričeva cesta 63A, 4220 Škofja Loka 
Ponudbe sprejemamo 15 dni po objavi razpisa. 

"Uspeli smo ohraniti dobre 
prodajne pogoje" 
Emil Peternel, direktor Kmetijsko gozdarske zadruge Sava Lesce, zatrjuje, da jim je pri prodaji mleka 
v Italijo tudi v riovem mlečnem letu uspelo ohraniti dobre pogoje, vendar pa jih zaenkrat ne želi 
javno razkriti. 

CVETO ZAPLOTNIK 

S 1. aprilom se je začelo 
novo mlečno leto. Ali je pri-
neslo tudi spremembe pri 
prodaji mleka v Italijo? 

"Na evropskem mlečnem 
je v kriznih časih občutiti 

zniževanje odkupne cene 
mleka, temu se je morala pri-
lagoditi tudi leška zadruga, 
vendar pa so posledice blažje, 
kot jih občutijo nekateri drugi, 
ki prodajajo mleka na italijan-
ski trg. Zadrugi je na osnovi 
dosedanjega uspešnega sode-
lovanja in zagotavljanja mleka 
tudi v času, ko ga je primanj-
kovalo, uspelo ohraniti dokaj 
dobre pro^jne pogoje." 

Ste pogodbe z italijanskimi 
kupci za novo mlečno leto 
že podpisali? 

"Pogodbe smo že podpisa-
li. To so pogodbe za eno leto 
in s fiksno odkupno ceno." 

Koliko bo po novem dobil 
kmet za liter mleka? 

"Cene zaenkrat iz poslov-
nih razlogov ne želim razkri-
ti, odvisna pa je od vsebnosti 
beljakovin in maščob ter od 
mlekarne, s katero je sklenje-
na pogodba." 

Je ta cena konkurenčna se-
danjim odkupnim cenam v 

Emil Peternel, direktor Kmetijsko gozdarske zadruge Sava 
Lesce / F««: TII» DOM 

Ljubljanskih in drugih slo-
venskih mlekarnah? 

"Njihove trenutne cene mi 
niso poznane, je pa dejstvo, 
da se cene v slovenskih mle-
karnah proporcionalno 
zmanjšujejo." 

Boste prodajo mleka v Itali-
jo še povečali ? 

"Količine zaenkrat ne na-
meravamo povečevati, ker bi 
si s tem ob veliki ponudbi 

mleka na evropskem trgu 
lahko poslabšali prodajne po-
goje za obstoječe količine. 
Tega pa si ne želimo." 

Koliko mleka gre preko 
vaše zadruge v Italijo? 

"Dnevno prodamo v tri 
italijanske mlekarne dvesto 
tisoč litrov mleka. Poleg 
mleka z naših posestev in z 
odkupnega območja zadru-
ge prodajamo v Italijo še 

mleko od KZ Cerklje, GO-
KO Govedoreja (Farme 
Ihan), KZ Grosuplje, KZ 
Slovenska Bistrica in KZ 
Kamnik. Količino smo pred 
nedavnim povečali za 15 do 
20 tisoč litrov na dan, saj so 
se nam pridružili še nelate-
ri rejd, Id so izrazili željo po 
prodaji mleka v Italijo in 
smo j im še uspeli zagotoviti 
dobre prodajne pogoje." 

Kolikšna pa je bila povpre-
čna odkupna cena v minu-
lem mlečnem letu? 

"Cena za mleko, prevze-
tem v našem zbirnem centru 
v Poljčah, je bila od 36 do 31 
centov za kilogram, prevzem 
in prevoz je bil strošek itali-
janskih mlekarn." 

Cene mleka so ponekod v 
Evropi že zelo nizke ... 

"Kot vem, vsaj ena od slo-
venskih mlekarn prodaja 
mleko, dostavljeno na rampo 
italijanske mlekarne, po ceni 
25 centov za liter. To je za 
kmeta zelo nizka cena." 

Se bodo ob pocenitvi mleka 
znižale tudi maloprodajne 
cene mleka in mlečnih iz-> 
delkov? 

"Zaenkrat tega ni opaziti,) 
dogaja se nasprotno: cene' 
ponekod celo zvišujejo." 

GORNJA RADGONA 

Mednarodni sejem Lov 
Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni se bo danes, v pe-
tek, začel šesti mednarodni sejem Lov, na katerem bo 140 
razstavljavcev Iz petnajstih držav na 6.800 kvadratnih me-
trih razstavne površine ponujalo opremo, pripomočke, ob-
lačila in obutev za lov, ribolov, aktivnosti v naravi, nbiški in 
lovni turizem, za konjeništvo in kinologijo ter še kaj. V času 
sejma, ki bo zaprl vrata v nedeljo, bo tudi več razstav, tek-
movanj, predstavitev in posvetovanj. Lovska zveza bo pred-
stavila razstavo o Sloveniji kot e n i poslednjih oaz zver i v Ev-
ropi, ribiška zveza ribe v slovenskih vodah, delo z mladimi 
ter vezavo muh, planinska zveza varstvo gorske narave, za-
vod za gozdove alpske vrste divjadi... V soboto bodo držav-
na razstava psov lovskih pasem, državno prvenstvo v aglli-
tyju In začetek ribiškega tekmovanja v metu vabe na tarčo, v 
nedeljo bo še tekmovanje v kuhanju lovskega golaža, ribje 
čorbe in gobove juhe. Sejemsko dogajanje bodo zaznamo-
vali še predstavitev sokolarjenja, prikaz podkovanja konja, 
nastopi lovskih rogistov in lovskih pevskih zborov, fotograf-
ska razstava o kozorogu v Triglavskem narodnem parku, 
oponašanje jelenjega ruka - in še bi lahko naštevali. C. Z. 

STARA FUŽINA 

Predavanje o dedovanju kmetije 
Kmetijska svetovalna služba vabi v torek ob 16. uri v dvora-
no v Stari Fužini ra predavanje o zakonu o dedovanju, o po-
stopku dedovanja kmetije, o vrstah pogodb, o tem, kam se 
obrniti za nasvet... Udeležence predavanja bodo seznanili 
tudi z aktualnimi javnimi razpisi v kmetijstvu. C. Z. 

STRAHINJ 

Danes posvet, jutri občni zbor 
V okviru mednarodnega Twlnning projekta bo danes, v pe-
tek, z začetkom ob 9. uri v Biotehniškem centru Naklo v 
Strahinju posvet o novostih pri evropskih predpisih za eko-
loško kmetovanje, o praksi ekoloških kmetij na Nizozem-
skem in v Avstriji, o pripravi slovenskega pravilnika za eko-
loško kmetijstvo in o ureditvi hlevov za govedo na ekoloških 
kmetijah. Predstavili bodo tudi novo publikacijo Sredstva in 
smernice za ekološko kmetijstvo in izmenjali mnenja na po-
govoru o novih zahtevah pri kontroli in certificiranju ekolo-
škega kmetijstva. Jutri, v soboto, bo v biotehniškem centru 
še občni zbor Zveze združenj ekoloških kmetov Slovenije, 
na katerem bodo obravnavali poročila o lanskem delu in 
program dela za letos, razpravljali o aktualnih problemih ter 
sklepali o letni članarini. C. Z. 

HRASTJE 

Spomladanski kmetijski gorenjski sejem 
Podjetja Agromehanika Kranj bo v sodelovanju s Kmetijsko 
gozdarskim zavodom Kranj pripravilo ta konec tedna na to-
varniškem dvorišču v Hrastju že tradicionalni spomladan-
ski kmetijski gorenjski sejem. Sejem bo danes, v petek, 
opoldne odprl Damijan Perne, župan Mestne občine Kranj, 
odprt pa bo še jutri in v nedeljo, oba dneva od 9. do i8. ure. 
Kot je povedal Franc Selak Iz Agromehanike, se bo na sej-
mu predstavilo okrog 130 razstavljavcev, od tega polovica s 
ponudbo kmetijske mehanizacije, opreme in orodja. Če bo 
zanimanje, bodo organizirali tudi ogled proizvodnje Agro-
mehanike. C. Z. 
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Gašper, Miha in Boltežar 
Sveti trije kralji so obiskali novorojenega jezusa in mu prinesli darove. Cerkev, posvečenih modrecem 
z vzhoda, je v Sloveniji precej, v Žirovskem pogorju pa je vrh s tem imenom. 

JELENA JUSTIN 

Sveti trije kralji je krščan-
ski praznik, ki se praznuje 6. 
januarja.. Prihod Mihe, Ga-
šperja in Boltežarja k novo-
rojenemu Jezusu je pomenil 
tudi razglasitev novice o nje-
govem rojstvu. Pomemben 
dogodek v krščanski zgodo-
vini je obeležen v šte\^nih 
cerkvah, mi pa se bomo da-
nes odpravili na vrh s tem 
imenom, kjer je tudi cerkev 
posvečena modrim možem 
z Vzhoda. 

Vrh Sveti trije kralji leži 
med Žirmi in Rovtami, v ob-
čini Logatec. Peljete se skozi 
Žiri proti Rovtam. Ko ob ce-
sti zagledate smerokaz za vas 
Izgorje, zavijete ostro levo v 
strm asfaltiran klanec. Po sla-
bih dveh kilometrih dosežete 
vas. Svetujem vam, da se dr-
žite desno in se povzpnete 
vse do zadnje kmetije, kjer se 
asfalt tudi konča. Parkirišča 
ni, zato vas prosim, da pri 
prijaznih domačinih povpra-
šate, kje lahko parkirate avto. 

Prepričana sem, da ne bo te-
žav, a pravila je potrebno spo-
štovati, kajti nahajate se na 
zasebnem zemljišču. 

Ob zadnji kmetiji nadalju-
jete pot desno oz. kar narav-
nost Pot namreč ni označe-
na in zna se zgoditi, da boste 
morali pokazati svoje stezos-
ledske sposobnosti. Naj vas 
to ne zmoti, kajti dlj je dobro 
viden pred vami, skoraj celo-
tno pot. 

Položna pot preko širnih 
travnikov vas bo peljala 
mimo drevesa, poraščenega 
z zajedavcem bršljanom, sle-
dila bo čudovita breza, ki bo 
ob vračanju dober smerokaz. 
Malo naprej je eno od ključ-
nih mest na poti, saj boste 
na križišču dveh poti. Nada-
ljujete desno oz. po spodnji 
poti, ki se bo rahlo spuščala, 
šla mimo senika in prišli bo-
ste do hiš v vasici Hleviše. 
Prečite asfaltirano cesto in 
nadaljujete po kolovozu, Id 
vas po rahlem vzponu pripe-
lje do kmetije, kjer zavijete 
levo na travnik in sledite 

travniškemu kolovozu. Pot 
gre mimo dveh nedokonča-
nih vikendov, sledi pa nekaj 
vzpona, ki vas bo pripeljal do 
ceste, kjer je hiša s hišno šte-
vilko Hleviše 20. In tukaj vas 
pričakajo markadje. Never-
jetno! Nadaljujete levo, v 
smeri markacij, kar po gozd-
nem kolovozu. Kmidu pred 
seboj zagledate kmetijo, tik 
nad njo pa cerke '̂ svetih treh 
kraljev. Makadamska pot vas 
pelje mimo kmetije, kjer vas 
bo pozdravil prijazen kos-
matinec, in do vrha je še 10 
minut. 

Cerkev je prvič omenjena 
že leta 1560, sedanja cerkev 
je bila postavljena 1698, v 
prvem desetletju 18. stoletja 
pa so jo opreiMi s črnimi 
kamnitimi oltarji. Cerkev je 
bila dolga desetletja sloveča 
božja pot. Poleg cerkve je 
župnišče in malo vaško po-
kopališče. 

Na vrhu je okrogla "razgled-
na plošča", ki pomaga razvoz-
lati, katere vrhove gledamo 
pred seboj. Razgled je čudovit 

Bleg(^, Porezen, spodnje Bo-
hinjske gore, Triglav, veriga 
Karavank, tam daleč na desni 
pa Kočna in Grintovec. Vse 
imate kot na dlani. 

Sestopite po poti rapona. 
Na začetku sledite markaci-
jam, ko pa markadje izgine-
jo, sledite kolovozu. Po pre-
čkanju ceste, ko nadaljujete 
mimo senika, boste kmalu 
prišli do križišča, kjer ena 
pot zavija desno navzgor, 
druga pa gre kar naravnost 
in ostaja na isti višini. Vi kre-
nete desno navzgor in prišli 
boste do ovinka, s katerega 
je zelo lepo vidna dolgonoga 
breza, ki vam je lahko tudi 
ena od markadj na poti. 
Mimo breze in že boste ho-
dili po travniškem kolovozu, 
mimo drevesa, zaraščenega 
z bršljanom, videla pa se bo 
tudi že zadnja kmetija v vasi 
Izgoi^e, kjer vas čaka vaš je-
kleni konjiček. 
Nadmorska višina: 884 m 
Višinska razlika: 250 m 
Trajanje: 2 uri in 30 minut 
2:ahtevnost -kir ir irk 

Osamljena breza ob poti je dober smerokaz. Cerkev, posvečena modrim možem z Vzhoda 

Vrh Svetih treh kraljev 

Slavnostni koncert 
Mladinskega pihalnega orkestra 

Glasbene šole Kranj 
ob lOO-ktnici 

Kongresni center Brdo, dvorana Grandis 
Sreda, 22. april2009, oh 1930 

Sponzorji: 

M E S I J A KR-AM 

i j ^ j Gorenjski Glas Adrsad^^nira ^ 

CORES. KSI. OBČINA NAKUO. OBČINA ŠENČUR. CVETUČARNA MAK. lARK GT do.o. 

Jedi za pomladne dni 7 1 K U H A R S K I R E C E P T I 

JANEZ ŠTRUKELJ 

A • 

Kavni ali čokoladni ekier 

Sestavine: 1 dl olja, 1,5 dl 
vode,} jajca, sol, 12 dag moke, 
20 dag čokolade. 

Priprava: V kotličku zav-
remo vodo, olje in sol. Nato 
dodamo še moko in kuha-
mo tako dolgo, da se iz 
mase naredi cmok. Ohlaje-
nemu postopoma dodaja-
mo jajca in s kuhalnico do-
bro premešano, da postane 
testo gladko. Pekač nama-
žemo z margarino. Testo 
damo v dresirno vrečko in 
nabrizgamo približno 5 cm 
dolge kupčke. Eklerje peče-
mo v pedd pri temperaturi 
200 stopinj Celzija, da se 
lepo zlato rumeno zapeče-

jo. Pečene na vrhu prereže-
mo po dolgem in napolni-
mo s pripravljeno kremo. 

Kavna krema: 4 rumenjake 
in 12 dag sladkorja penasto 
umešamo, dodamo 8 dag 
moke in pol 1 mleka, ki ga 
pomešano z dl kuhane kave. 
Kuhamo nad ognjem, da se 
krema zgosti. Kremo ohladi-
mo, medtem stepemo belja-
ke v trd sneg, kd smo mu do-
dali 12 dag sladkorja. Beljake 
primešamo h kremi. Z dre-
sirno vrečko kremo nabriz-
gamo v prerezane eklerje. Na 
vrh kreme damo še stepeno 
smetano in pokrijemo z 
odrezanimi pokrovi. Pred 
serviranjem jih potresemo s 

sladkorjem v prahu. Če kre-
mi ne dodamo kave, lahko 
pokrove namočimo v raztop-
ljeno čokolado. 

Ocvrti jajčevci 
z majonezno omako 

Sestavine: 50 dag jajčevcev, 
sol. poper, oljčno olje,j strokov 
česna, lističi sveže bazilike, ve-
jica rožmarina, vejica mete, 
ketchap. 

Priprava: Jajčevce očisti-
mo, operemo, jim odrežemo 
pedje. Narežemo jih na za 
prst debele rezine in jih po-
tresemo s soljo ter poprom. 
Pustimo jih stati deset mi-
nut. V ponvi segrejemo olj-

čno olje in v njem opečemo 
jajčevce. Ocvrte položimo na 
papirnat prtič, da se odcedi-
jo. Zatem narežemo česen 
na rezine in jih izmenično z 
jajčevd in lističi bazilike, rož-
marina in mete naložimo na 
krožnik. Ponudimo jih s ma-
jonezno omako in ketcha-
pom. 

Rulada iz konjskega 
mesa 

Sestavine: 1 kg konjske plečke 
ali stegna, 1 srednje velika če-
bula, 4 stroki česna, i žlica se-
sekljanega peteršilja, 2 jajci, 2 
rezini kruha, 2 žlici presganih 
drohtin, 4 trdo kuhana jajca, 
sol, poper, olje. 

Priprava: Konjsko meso 
zmeljemo na mesoreznid, 
dodamo drobno narezano če-
bulo, peteršilj, jajce, namočen 
in ožet kruh, poper, sol in vse 
dobro premešamo. Desko po-
tresemo z drobtinami in na-
njo damo pripravljeno maso 
in jo oblikujemo v velik zre-
zek. Na sredino zrezka damo 
trdo kuhana jajca, zvijemo 
meso v rulado in položimo na 
pomaščen pekač. Polijemo z 
vročo maščobo in pečemo v 
vroči pečid. Med pečenjem jo 
zalivamo z vodo in pečenld-
nim sokom. Rulada je peče-
na, ko se lepo obarva. Tako 
pripravljeno narežemo na re-
zine, postrežemo jo s krom-
pirjevo solato. 

mailto:info@g-glas.si
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Nato<ilo a objavo sprejemamo po telefonu W/201-«-00 faksu W/M1-42-t3 ali osthoo na Bleiweisovi <esii 4, 
v Kranju <a. po poill - do ponedeljka In (eirtka do II00 urel (ena oglasov In ponudb v rubriki: Inedno ugodna. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 9 1 , 4 2 4 0 
RADOVLJICA, TEL: 04/5315 249 Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 29. 4. -
2. 5., 21. 5. - 24. 5., 28. 5. - 31. 5., 29. 6. • 4. 7.; MEDŽICORJE: 8. 5. - 1 0 . 5.; 
TRST: 22. 4.; PELJESAC: 10. 6. - 1 7 . 6.; GOLI OTOK: i8. 5.; KOPALNI 
IZLET BERNARDIN: 4. 5.; BERNARDIN: 17- S- - 20. 5. 

KULTURNO DRUŠTVO LOŠKI ODER, SPODNJI TRG 14,4220 SKOFJA LOKA 
22. 4. ob 20. uri Ivan Tavčar-Ludvik Kaluža; COPRNISKA KRVAVA RIHTA V 
LOKI; za IZVEN 

OBVESTILA O D O G O D K I H OBJAVLJAMO V RUBRIKI GLASOV 

KAŽIPOT BREZPLAČNO SAMO ENKRAT. 

PRIREDITVE 

Kulinarična predstavitev regije Collio/Brda 
Dunaj - Slovenski kulturni center Korotan, Albertgasse 48; 
Dunaj, obvešča, bo v sredo, 22. aprila, ob 19. uri v njihovih 
prostorih kulinarična predstavitev regije Collio/Brda. 

Eno po slovensko 
Žiri - Eden boljših slovenskih narodnozabavnih ansamblov 
Slovenski muzikantje je pred dnevi dočakal izid nove zgoš^ 
čenke Eno po slovensko. Uradna predstavitev zgoščenke bo 
v nedeljo, 19. aprila, ob 17. uri v Kino dvorani v Žireh. 

Salamiada 
2irov5ki Vrh - Turistično društvo Žirovski Vrh pripravlja v ne-
deljo, 19. aprila, ob 14. uri na domačiji javorč na Žirovskem 
Vrhu že tretjo Salamiado. Vsi, ki si želite, da bi se vaša salama 
potegovala za častni naziv kraljica Zale, lahko salamo do 14. 
ure oddate na prireditvenem prostoru. Za ljubitelje suhomes-
natih izdelkov bo na voljo pokušanje in ocenjevanje salam, 
možen pa bo tudi nakup domačih suhomesnatih izdelkov. 

Prvenstvo v namiznem tenisu 
Šenčur - Namiznoteniški klub Šenčur v soboto, 18. aprila, 
organizira Državno prvenstvo rekreativcev in veteranov v 
Športni dvorani Šenčur. Na prvenstvu pričakujejo okoli 150 
udeležencev, začelo pa se bo ob 9. uri. 

V Kricah kračah 
Kranj - Danes, v petek, 17. aprila, v Kricah kračah gostuje 
G U D Kranjski komedijanti s predstavo Rdeča kapica. Po 
Grimmu jo je priredil Aljaž Tepina. Primerna je za otroke 
od 3 let dalje. Jutri, v soboto, bo ob io. uri v Kricah Kračah 
Eko pod zeleno smreko - delavnica, ki jo bo vodil Andrej 
Štular. 

IZLETI 

Na Kopitnik 
Jesenice - Planinsko društvo jesenice organizira v nedeljo, 
26. aprila, planinski izlet na Kopitnik. Pot ni zahtevna in tra-
ja približno 4 ure. Zborno mesto ob 7. uri zjutraj na železni-
ški postaji na Jesenicah, vrnitev ob 19. uri. Prijave z vplačili 
sprejemajo na upravi društva do petka, 24. aprila, do 12. ure. 
Vodil bo Franci Žagar, tel. št. 051/369 353. 

Na Planico 
Kokrica - Društvo upokojencev Kokrica vabi na planinski po-
hod, ki bo jutri, v soboto, 18. aprila, z odhodom ob 9. uri izpred 
D o m a krajanov na Kokrici. Odpeljali se bpste do Crngroba, od 
tam pa nadaljevali pot na Planico po prijetni gozdni poti. 

Pohod k bolnišnici Košuta 
Preddvor - Občinska organizacija borcev za vrednote N O B 
Preddvor vabi člane in simpatizerje na spomladanski pohod 
k bolnišnici Košuta. Pohod bo v soboto, 18. aprila, ob 9. uri, 
zbor bo na zgornjem parkirišču nad Vaškarjevo domačijo v 
Bašlju. 

Po dolini Clinščice 
Žirovnica • Društvo upokojencev Žirovnica vabi v torek, 21. 
aprila, na planinski pohod po dolini Clinščice, krožno Beka-
Botač-Beka. Odhod avtobusa bo ob 7. uri z avtobusne po-
staje Moste in bo ustavljal na vseh postajah do Rodin. Ne-
zahtevne hoje bo za 4 do 5 ur. Informacije in prijave: Drago 
Kajdiž, tel.: 5801 469 ali gsm 031/535 799. 

Letovanje v Izoli 
Kranj - Društvo upokojencev Kranj obvešča, da je za letova-
nje v hotelu Delfin v Izoli od lo. do 17. junija še nekaj pro-
stih mest, zato se čim prej prijavite v društveni pisarni. 

Spominski pohod po Udin borštu 
Kranj - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Kranj vabi 
na spominski pohod po Udin borštu, ki bo v ponedeljek, 27. 
aprila, 2 zborom ob 8. uri pred Mercatorjem na Kokrici. 
Organizator pohoda je Združenje borcev za vrednote NOB 
Kranj. Po zaključku pohoda bo pred Mercatorjem proslava 
in praznično popoldne. 

Po Kosmačevi poti - dolina Idrijce 
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 
30. aprila, na izlet po Kosmačevi poti - dolina Idrijce. Od-
hod bo ob 7. uri izpred Creine, lahke hoje bo za dobre 4 
ure. Prijave z vplačili sprejemajo v pisarni društva do srede, 
29. aprila. 

KONCERTI 

Nastop učencev Osminke 
Mojstrana - O Š Mojstrana in Glasbeni studio Osminka va-
bita na ljubitelje glasbe na koncert, ki bo v torek, 21. aprila, 
ob 18.30 v avli O Š 16. decembra Mojstrana. 

Revija pevskih zborov 
Naklo - Revija pevskih zborov občine Naklo bo jutri, v sobo-
to, 18. aprila, ob 18. uri v Domu Janeza Filipiča v Naklem. 

OBVESTILA 

Občni zbor 
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi svoje člane na redni 
letni občni zbor, ki bo v ponedeljek, 20. aprila, ob 18. uri v 
društvenih prostorih na Koroški 27. 

Obvestila Društva invalidov jesenice 
Jesenice - Medobčinsko društvo invalidov jesenice obvešča, 
da je na Hrvaškem s i . januarjem 2009 začel veljati nov Za-
kon o turistični taksi, v katerem je določeno, da so plačila tu-
ristične takse oproščene le osebe s telesno okvaro 70 od-
stotkov ali več in en spremljevalec. To dokazujete z ustrez-
nim dokumentom. Obveščajo tudi, da že sprejemajo prija-
ve za izlet v Terme Laško, ki bo 14. maja. Vse ostale infor-
macije lahko dobite na sedežu društva v času uradnih ur. 

Merjenje tlaka, holesterola in sladkorja 
Britof - Krajevna organizacija Rdečega križa Britof - Orehovlje 
obvešča krajane, da bo merjenje tlaka, holesterola in sladkor-
ja v krvi jutri, v soboto, 18. aprila, in sicer v Gasilskem domu 
Britof od 8. do 10. ure. Po možnosti ne zajtrkujte. 

Značilnosti uspešnih družin 
Kranj - Združenje Naravni začetki v Kranju v okviru projekta 
Družinsko središče Junina Hiša Kranj pripravlja v prostorih 

društva Auris, Huje 23a, Kranj, delavnice za starše in bodo-
če starše. Jutri, v soboto, 18. aprila, bo od io. do 12. ure de-
lavnica Značilnosti uspešnih družin, ki jo bo vodila mag. 
Radmila Paviovič, univ. dipl. psih. 

PREDAVANJA 

Zelišča, začimbe, dišavnice 
Češnjka - DBO Kranj in DU Železniki vabijo v torek, 21. aprila, 
ob 15.30 na predavanje z naslovom Zelišča, začimbe, dišavnice 
kot podpora naši prehrani. Predavala bo Vera Prelovšek. Preda-
vanje bo v prostorih Kmetijske zadruge na Češnjici. 

Po biserih južne Amerike 
Kranj - Klub študentov Kranj vabi v Klubar v nedeljo, 19. apri-
la, ko bo ob 20. uri potovanje po biserih Južne Amerike, kjer 
je preživel več kot dve leti svojega življenja, predstavil Rok 
Kofol. 

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri, v soboto, 18.. 
aprila, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo, Jezerska cesta 
41, na proučevanje Svetega pisma z okvirno temo: Ljubezen 
in duhovni darovi. Srečanje bo povezoval Vladimir Odorčič. 
Vstopnine ni. 

PREDSTAVE 

Kdo vam je pa to delu 
Sveti Duh - Jutri, v soboto, 18 aprila, ob 20. uri bo v Kulturnem 
domu pri Sv. Duhu zadnja abonmajska predstava. Gostuje 
Cafe teater s komedijo Kdo vam je pa to delu. V glavni vlogi se 
bo predstavil Boris Kobal. Predstava je za abonma in izven. 

Truth story odpade 
Tržič - Predstava Vinka Moderndorferja Truth story - zgodba 
o resnici v izvedbi KUD Pod lipo Adergas, napovedana za 
soboto, 25. aprila, v Kulturnem centru Tržič, odpade zaradi 
bolezni v ansamblu. 

Poroka Štefa Vampiča 
Bohinjska Češnjica - S komedijo Poroka Štefa Vampiča se 
bo Gledališče Belansko, ki deluje v okviru Kulturnega druš-
tva Bohinjska Bela predstavilo občinstvu v nedeljo, 19. 
aprila, ob 20. uri v dvorani gasilskega doma v Bohinjski Češ-
njici. 

Vražja vdova 
Sora, Covejk - Dramska sekcija pri DU Sovodenj bo gosto-
vala s komedijo Vražja vdova v soboto, 18. aprila, ob 20. uri 
v Sori pri Medvodah, v nedeljo, 19. aprila, pa ob 15. uri pa na 
Govejku nad Žirmi. 

Z Glasom do cenejših prvomajskih 
počitnic na Pokljuki 
Vila Triglav na Pokljuki s Tadejem Valjavcem pripravlja edinstvene družinske 
prvomajske počitnice, ki bodo namenjene sprostitvi in nabiranju novih moči. 

Gorenjski Glas 

Počitnice od 30.4. do 3.5.2009 
vključujejo: 
• 3-krat polpenzion, 
•1-krat sprostitvena masaža, 
•1-krat drenažna terapija, 
•športne aktivnosti po želji družine. 

Cena s popustom na osebo znaša: 95 EUR, za otroke 
od 7 do 12 let 50 EUR, do 7 let brezplačno' 

• Redna cena znaSa 195 EUR na osebo/vikend, 
otroci 7-12 let 50 % popusta, otroci do 7 let brezplačr\o. 

wvvw.vilatriglav.com 

Naročniki Gorenjskega glasa 
lahko sodelujete v posebni 
nagradni Igri in osvojite 
50-odstotni popusfc 

Med vsemi, ki boste 
pravilno odgovorili na 
zastavljeni vprašanji, 
bomo izžrebali družino, 
ki bo na celoten vikend 1 
paket z vsemi storitvami j 
deležna 50-odstotnega ^ 
popusta. 

• Naštejte ponudbo Vile Triglav (vsaj 3 pakete). 
•Navedite naslov, na katerem se nahaja 
Vila Triglav. 

Odgovore pošljite na naslov: Gorenjski glas, 
Bleivvelsova cesta 4, Kranj ali na 
koticek@g-glas.si, najkasneje do 24. aprila 
2009, s pripisom "za počitnice". 
Izžreba družina bo obveščena po pošti. 

mailto:koticek@g-glas.si
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Muzikal Sugar - Nekateri so za vroče 
Skofja Loka - Društvo upokojencev Škofja Loka vabi n . maja 
na ogled muzikala Sugar - Nekateri so za vroče. Prijave z 
vplačili sprejemajo v pisarni društva vsak sredo in petek od 
9. do n . ure in sicer do zasedenosti avtobusa. Odhod bo ob 
18.45 izpred avtobusne postaje. 

RAZSTAVE 

Art narava.com 
Železniki - Muzejsko društvo Železniki vabi na odprtje foto-
grafske razstave Art narava.com, na kateri se bodo predsta-
vili janež Papež, Milan Cerar in Aleksander Čufar. Odprtje 
bo danes, v petek, 17. aprila, ob i8. uri v Galeriji muzeja v 
Železnikih. 

Nasprotja našega okolja 
Selo - Ob dnevu Zemlje bezniški skavti iz stega Pod svobod-
nim soncem vabimo na odprtje fotografske razstave 
Nasprotja našega okolja. Odprtje razstave bo jutri, v sobo-
to, i8. aprila, ob i8. uri v Fotogaleriji jaka Čopa (Zdravstve-
na postaja Selo). 

Več na w \ A /w .goren jsk ig las .s i /Oaž ipo t 

Dragi naročnik i , 

Želite avtokarto? 

Zaupajte nam, kaj vam pomeni Gorenjski glas, in nam pišite. 
Razmišljanja z vašimi podatki nam pošljite na Gorenjski glas, 
6leiweisova cesta 4, Kranj ali na koticek@g-glas.si. Vsak prispel 
odgovor bomo nagradili. Po pošti boste prejeli avtokarto Slovenije. 

Nagradna i^ra traja do razde) [tve vseh avtokart (600 kom). 

D r a g i o t r o c i , 

konec aprila za vas (pripravljamo zanimiv dogodek. Da 
se bomo imeli čim bolj fino, nujno potrebujemo vašo 
pomoč. Ker vemo, da znate super risat", vaša domišljija 
pa ne pozna meja, vam predlagamo, da vzamete risal-
ni papir in čopič, zraven pa še malo časa, da boste na-
risali risbo na temo: M O Č V I R J E . Kako si vi predstav-
ljate močviije, kaj se skriva v njem, mogoče kakšne 
živali, čoln ali kaj podobnega. Risbice nam pošljite naj-
kasneje d o 2 0 . a p r i l a na naslov G o r e n j s k i g las , 
B l e i w e i s o v a c e s t a 4 , 4 0 0 0 K r a n j , s pripisom 
"močviije", z vašimi podatki in s starosto. Vse risbice 
bomo razstavili v avli Gorenjskega glasa, najboljše tri po 
izboru žirije nagradili, vsi otroci boste dobili majhno 
presenečenje. Vidimo se v četrtek, 23. aprila, ob 17. uri. 
Takrat nam bo Boš^an Belovic, avtor knjige Mala čma 
pošast, to knjigo tudi predstavil. Udeležba obvezna! 

V natečaju ne smejo sodelovati otroci, starejši od 14 le t 
Zaželeno je, da so risbe narisane z vodenimi ali tempera 

barvami. Najmanjša velikost risbe je format A4. 

Gorenjski Glas 

P E T K O V A P R I R E D I T E V 
Gostuje; GUD Kranjski komedijanti 

RDEČA KAPICA 
Petek, 17. aprila 2009. ob 17,30 uri 

v Krice Krače, Glavni trg 22 

S O B O T N A M A T I N E J A 
Program se bo nadaljeval 

V OKTOBRU 
Sobota, ob 10. uri 

v Prešernovem gledališču 

0 Piir%r»scnc: 
ru t u\J tH f 

Gorenjski Glas Qtty 
m 

VmTXA tJCeptA 

® Rcidio Triolciv 
WDIQ1R)aLAV.K8BCe.doe.«9r<Mtt£uiak4 JEfletCC ^ ^ 

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

LOTO 
Rezultati 30. kroga -15. ap/ila 2009 

2 , 16 ,23 ,29 . 31.36, 38 i n " 
Lotko: 5 9 0 4 2 3 

Loto PLUS: i8 ,22 ,28 ,30 ,3 1 ,35 ,39 in l o 

Predvideni sklad 31. kroga za Sedmico: 680.000 EUR 
Predvideni sklad 31. kroga za Lotka: 530.000 EUR 
Predvideni sklad 31. kroga za PLUS: 260.000 EUR 

Maistrov trg 12,4000 Kranj 
Td, 04/202 13 53,202 25 66 

CSM OJ1/320 700, Erruil: Infe@1k3-kem.si 

KsKERN 
N E P R E M I Č N I N E 

POSLOVNI PROSTORI: 
Oddamo: 
KRAN|: pisarne v izmeri 54 m2, ob-
nova 1999, v pritl i£ju, lofen vhod, 
skupne sanitarije, cena: 7 ,00 
EUR/mesec. 
KRANj: pnedprostor, pisarna in sani-
tarije, bližina sodišča, primerno za 
odvetniške in dnjge storitve v skupni 
izmeri 25 m i v i.nad., leta 20CHD 
popolna prenova , cena najema -
300 EUR/mes. 
HISE - NOVOGRADNJE: 
Prodamo: 

U N C O V O pri Radovljici: v naselju 
novih hiš (dvojčki ali trojček) v III. 
podaljšani gradbeni fazi, skupaj 7 
hiš, stan. površine 191 m i , na 
zemlj išču od i g o - 332 m2, sedaj 
znižana cena je od 1S3.000 EUR do 
199.000 EUR, mirna lokaciji v bližini 
Radovljice. 

Nnvngradnja je la$t K 3 KFRN Pri 
nakupu hiš lahko sedaj izkoristite 30 
% popust. 
BLED, SPODNJE GORJE: samostoj-
na hiša, letnik 2008, površine 290 
m2, klet (95 m2), pritličje (102 m2), 
mansarda (94 m2), na sončni, mirni 
lokaciji, 644 m2 zemljišča, cena: 
460.000,00 EUR. 
CERKLJE na Gorenjskem; samostoj-
na hiša, letnik 1985, adaptirana I. 
2 0 0 3 , 8 0 0 m2 zemljišča, v pritličju je 
90 m2 in 90 m2 v nadstropju, pritlič-
je je prvotno stanje, nadstropje ob-
novljeno pred 6 leti, ločen vhod v 
pritličje in ločen v nadstropje, poleg 
hiše stoji uta s kletjo 1 0 m2 in gospo-
darsko poslopje 80 m2, izselitev čez 
eno, cena - 1 2 2 . 0 0 0 , 0 0 EUR. 
ZEMLJIŠČA: 
Prodamo: 

Kranj (bližina sodišča): stavbno 
zemljišče 1 .089 ni2, pr imerno za 
gradnjo poslovno - stanovanjskega 
objekta za 2 12 .000,00 EUR. 
Komenda: stavbno zemljišče cca. 
750 m2, lahko tudi 1 .000 m2 po 150 
EUR/m2, s pridobljenimi projektni-
mi pogoji za gradnjo hiše-dvojčka, 
možnost dokupa zemljišča do skup-
ne površine 3.200 mz. 
Šenčur stavbno zemljišče 762 m2, 
za gradnjo stan. hiše, na robu nasel-
ja, ravna, pravokotna, že plačan ko-
munalni prispevek, cena - 2 2 0 
EUR/m2. 
STANOVANJA: 
Prodamo: 

Ribno pri Bledu: 1 C, 8.18 m2 v 1 . 
nad., obnova 2 0 0 4 , nova okna in 
tlaki, ogrevanje na elektriko, 
parkirno mesto, ZK vpis, cena -
62.000,00 EUR. 

Kranj, Planina II: 1 SS, 49.60 m2 v 7. 
nad. od 7 nad., predelano v 2 SS s 
kabinetom (pregrajena dnevna 
soba in kuhinja), letnik 82, prvotno 
stanje, cena - 87 .000,00 EUR. 
Jesenice: 3 SS, 76,59 m2, popolna 
prenova I. 2007 (okna, vrata, insta-
lacije. keramika v kopalnici in 
kuhinji, slikopleskarska dela), 6./12 
nad., nova oprema v celoti, 2 
balkona in klet, last K 3 KERN, d. o. 
o., cena » 1 0 8 . 0 0 0 , 0 0 EUR. 
Jesenice: 1 C, 29,38 m2, popolna pre-
nova . 2007 (kopalnica in kuhinja z 
instalacijami, PVC okna, novi tlaki in 
vrata, slikopleskarska dela). 6. etaža, 
nova oprema v celoti, balkon in klet, 
last K 3 KERN, d. o. o., cena -
55.000,00 EUR. 

Cerklje na Gorenjske: 1 C, 18,1 m2, 
adaptirana 1.1999,1./1 nad., soba 10, 
8 m2, kopalnica 2,6 m2, shramba 4,7 
m2, popolnoma obnovljeno leta 
' 999 . vsi priključki, cena - 31.500 
EUR. 

Šenčur 3 SS v mansardi več-
stanovanjskega objekta, z bal-
konom,CK na pl in, dve parkirni 
mesti pred hišo, obnova 2 0 0 9 , 
cena - 1 0 3 . 0 0 0 , 0 0 EUR. 
Skolja Loka: 2 SS, 52,65 m2 v 3. 
nad./i2, letnik 1960, prvotno stanje, 
CK na plin pred vrati, balkon, prazno, 
cena • 75.000,00 EUR. 
Trž i t 1 SS, 35,18 m2 v pritličju (blok 
ima 4 nadstropja), letnik 1986, 
opremljena kuhinja z jedilnico, soba, 
WC s mpalnico, hodnik, CK, kabelska, 
okna esena dvoslojna, klet, izjemnd 
mirna lokacija, parkirišče pred 
blokom, cena - 57.000,00 EUR. 

w w w . k 3 - k e r n . s 

SVET RE d.0.0. 
Enota Kranj 
Nazorjeva ulica 3 
4000 Kranj 

NEPREMIČNINE Jel : 04/28.1-000 
B E A l eSTATt fax: 04/2026-45<) 

Email: kranj(g>svet.si, www.svet.st 

KRANJ: prodamo i SS, 45 ,42 m2 
(od tega 13,25 mz kleti), v leta 2009 
prenovljeni večstanovanjski hiši z 
lepim razgledom na Storžič in 
Kamriške Alpe. Stanovanju pripada 
tud i delež zemlj išča z leseno 
garažo, ogrevanje na elektriko, v 
bližini vsa potrebna infrastruktura, 
mirna okolica, bl ižina športnega 
parka, prevzem takoj. CENA: 
59.000 EUR. 

CORTVINCA R«P1LEMLČM«KA D«U?J1A 

Stritarjeva ulica 7 ,4000 Kranj 
wwrw.ncprcmiaiine.gnd.si 

c-naslcv: info@gnd.si 
tel: +386 4 281 39 04, 
fax: +386 4 281 39 07 
gsm: +386 31 556 578 

TRŽIČ, PRISTAVA, 57 ms, lepo dvo 
sobno stanovanje na mirni lokaciji, 
letnik 1920, nad. 1./3, že dvakrat 
adaptirano, ogrevanje kombinirano, 
vsi priključki, prodamo. Cena: 
65.000,00 EUR. 

CERKVE, SENTURSKA GORA, bio-
lesena samostojna hiša, 94 m2, 
zgrajena I. 2006. 381 m2 lepo ureje-
ne ravne parcele, čudovit odprt raz-
gled, asfaltiran dostop,vsa infra-
struktura, ADSL, primerna tako za 
stalno bivanje ali kot vikend, proda-
mo. Cena: 169.000,00 EUR. 
TRSTENIK, hiša medetažna nad-
standardna 3S0 m2, parcela 1 0 1 3 
m2, letnik 1999, več kopalnic, talno 
ogrevanje, kompletno opremljena, 
lasten dovoz, okolica idejno zasaje-
na, prodamo. Cena; 460.000 EUR. 
TRSTENIK, sončna parcela 1 144 mz, 
v nizkih terasah, komunalno in vrt-
narsko urejena, za gradnjo enodru-
žinske hiše, prodamo. Cena: 1 50 
EUR m2. 

WWW.GOREN)SKIGLAS.SI 

n dompLan 
Oomplan d. d. BteiwelK>va 14.4000 Kranj 
T:04/2068700,f:04/2068701,M;041 647433 
I: www/lomplan.si, E: domplanedompbiui 

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v III. 
nadstr. v izmeri 74,84 mz, I. izgr. 1963, 
potrebno obnove, CK na plin, dvigala 
ni, vpisano v ZK, cena 99.000,00 EUR, 
možnostvselitve takoj. 
Kranj, Zlato polje, dvosobno, I. nad-
str., v izmeri 53 mz, obnovljena ko-
palnica in instalacije I. 2003, okna 
obnovljena 1.2007,1. izgr. 1960, vpi-
sano v ZK, možnost vselitve maj 
2009, cena 89500,00 EUR. 
Kranj, Planina II, dvosobno, priti, v 
izmeri 61 mz, nizek objekt, 1. izgrad. 
2004, cena 1 10 .000 ,00 EUR, mož-
nost vselitve junij 1.2009. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v I. 
nadstr. izmeie 82,08 mz, I. izgr. 
1964, delno obnovljeno I. 2003 • 
okna, balkonsla vrata, ogrevanje kla-
sično, plin v bloku, vpisano v ZK, 
cena 1 10.000,00 EUR. 
Kranj, Huje, medetažno 3,5-sobno 
mansardno stanovanje v izmeri 1 13 
mz, nizek objekt, I. izgrad. 178, adap-
tirano med leti 1995-2003, CK na plin 
cena 105.000,00 EUR. 
HIŠE - PRODAMO 
Kranj, Sp. Bcsnica, visokopritlična, tfori-
sa 120 m2 na parceli velikosti 549 mz, 
CK na olje, tel. garaža, dve parkimi me-
sti, sončna lega, hiša je lepo vzdrževa-
na, I. izgrad. 1581, cena 296.000,00 
EUR, vselitev možna konec leta 2009. 
Križe, Gorenjska, enonadstropna • 
dvostanovanjska, tlorisa 75 m2 v vsa-
ki etaži na parceli velikosti 222 m2, 1 . 
izgr. 1936, popolnoma prenovljena 
od I. 2004-20C'6, CK na plin, tel., vse 
instalacije v vsaki etaži ločene, tr i 
parkirišča, cena 182.000,00 EUR. 
VIKEND • PRODAMO 
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični, 
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478 
mz, lepa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi manj-
ša brunarica, I. izgr. 1997, cena 
250.000,00 EUR. 

Trstenik - Oite, bivalen, visokopritličen, 
tlorisa 36 mz, l:let zidana, ostalo lese-
no, na parceli velikosti 426 m2,1. izgr. 
1983, obnovljen L 1999, "CK na olje, te-
rasa, dnrarnca, internet, cena 
175.000,00 EUR. vselitev po dogovom. 
GARAŽA 

Kranj, Zlato polje, pritličje v izmeri 13 
mz, L izgr. 1960, cena 1 1 .900,00 EUR. 
Kranj, Sorlijevo naselje, podpritličje v 
izmeri 13 mz, I. izgr. 1970, cena 
12 .000,00 EUR. 
PARCELA-PRODAMO 
Kranj, p t ^ Naklemu, v industrijski 
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod 
njo, skladišča parkirišče, cena 149 
EUR/mz in še cca. 18 EUR/mz za ko-
munalni prispevek. 
Trstenik, v naselju, na lepi sončni lo-
kaciji zazidljiva parcela v izmeri 1013 
m2, priključki ob parceli, cena 150 
EUR/mz. 

GG 
naročnine 

04/201 4241 
e-pošta: narocnine@g-glas.si 

www.gorenjskiglas.si 

nov dom 3I1 kupa za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali najemate stanovan-

je. hiio ati poslovni prostor? Celovita reiitev 
na enem mestu. Za vas delamo 

Aktivno - Jasno - Preudarno 
A j p d.0.0. Kranj, Koroška 

. 'J J \ cesta 2 , 4 0 0 0 Kranj 
gsm: <^1/330 • 040, teL: 04/20 28 223, 

e-pošta: infb@ajp.si 

STANOVANJE PRODAMO 
SKOFJA LOKA - Frankovo n., garson-
jera, 28 mz, P/ll l , balkon, I. izg. 79, 
vzdrževano. 60.000 EUR. 
KRANJ - Planina 1,1 SS predelano v 2 
SS, 41 m2, 2./XII, I. izg. 74, zamen-
jana okna, radiatorji. 73.000 EUR. 
HISO PRODAMO 
KRANJ - Zg. Bitnje, prostorna eno-
družinska hiša v 2 etažah, površ. 195 
mz na pripadajočem zemljišču 414 
mz v III. grad. fazi, I. izg. 2009. 
165.000 EUR. Možna je izdelava do 
V. faze oz. po dogovor j in zamenja-
va za stanovanje proti doplačilu. 
ZEMLJIŠČE PRODAMO 
G O L b BRDO pri Medvodah, 618 
mz, stavbno, delno kom. opreml-
jeno. 105.060 EUR. 
BLEJSKA DOBRAVA, 570 mz, komu-
nalno urejeno z izdanim grad. dovolj 
za 3-etažno hišo površ. 238 mz. 
88.272 EUR. 

PRODAMO/ODDAMO več posl. 
prostorov Kranj, Tržič. 
Ostale informacije najdete na 

Mali og las i 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 42 13 
e-mail: nnalioglasi@g-glas.si 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek • v sredo do 13.30 In za 
objavo v torek do petka do 14.00! 
Delovni čas: od ponedeljka do (!etrt-
ka neprekinjeno od S. do 19. ure, 
petek od 8. do 16. ure, sobote, 
nedelje in prazniki zaprto. 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
PRODAM 

TRISOBNO stanovanje. Kranj. Planina 
I, 87,44 m2, adap. 1.04. ZK, T2, cena 
132.500 EUR. t t 041/466-683 

TRISOBNO. 70 m2, Tržič, Cankarjeva, 
delno opremljeno, obnovljeno, vseljivo 
takoj. 95 .000 EUR. V 031/706-358 

800J385 
ODDAM 

DVOSOBNO stanovanje v Bistrici pri 
Tržiču. « 031 /235-440 

900J266 

HIŠE 
PRODAM 

DVOSTANOVANJSKO hišo, 200 m2. 
1,57, 500 m2 zemlje, delno prenovlje-
no na Hotavtjah. v 041 .'329-435 

»002323 
HIŠO z zemljiščem 600 m2 in zazidlji-
vo parcelo 700 m2. v 041/ 880-800 

800J26S 
MANJŠO HIŠO v Beli krajini. « 
031/651-373 

800233« 
ODDAM 

PRVO NADSTROPJE zasebne hiše, 
« 0 4 1 / 3 9 0 - t 2 2 

9002263 

gekkoprojekt 
^ nepremičnine 
® J 1 Bfllof 79A, 4000 Kranj 

inf6-nep@9ekkoproiekt.si 
www.()ekkof>ri^.si 

04 2341 9 9 9 
0 3 1 67 40 3 3 
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22 MALI OGLASI 

VIKENDI , APARTMAJI 

PRODAM 

BIVALNI vikend, na parceli 1.920 m2 
sadovnjait. biaida, vrt. bližina Lenarta v 
SI. Goricah. « 051/450-846 

OB SLOVENSKI obali prodam opre-
mljeno prikolico z baldahinom in ostato 
pripadajočo opremo, t r 040/713-517 

VIKEND z vinogradom, t r 041/760-
293 900JJ7J 

POSESTI 

PRODAM 

ZAZIDLJIVO parcelo, ravno, sonžno. 
Bitnje. « 041/640-949 9002124 

ZAZlOUlVO parcelo. 950 m2. okoli-
ca Cerkelj. lepa lokacija. » 031/574-
0 2 7 »002332 

POSLOVNI PROSTORI 

ODDAM 

PISARNE. Koroška cesta. Kranj, V 
041/361-100 »otoor 

POSLOVNE prostore na območju biv-
še lntex. vel. od 200 do 1300 m2. 
cena 2.95 EUR.'m2. tr 041/426-
8 9 8 B0022S8 

GARAŽE 

ODDAM 

GARAŽO na Topniški v Ljubljani. V 
0 1 / 2 3 - 1 0 ^ 3 . 041/532-782 

9002284 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 

PRODAM 

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačito. Avto Kranj. d. 
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj, » 
04/20-11-413, 041/707-145. 
031/231-358 0002033 

MAZDA 323 F, 1.4. I. 99 lepo ohra-
njen. 4xair bag. ABS. cena: 2.450.00 
EUR. rt 04/25-66-010. 041/877-
7 5 6 »002294 

OPEL Astra 1.6. karavan. 74 KM. I. 
98. 130.000 km in zimske gume. 
1800 EUR. « 01/42-56-364 

00022;4 

PEUGEOT 200 GL. 1. 00 reg. S/09, 
homologirana vlečna nap.. slmt)0lična 
cena. « 041/776-684 

9002341 

RENAULT 5 v celoti za rezervne dele. 
cena 100 EUR, i r 04/57-23-207 

9002278 

ŠKODA Fabio 1.9 AFX. diesel. I. 00 
zelene barve. 5 vrat. cena po dogovo-
ru. It 031/895-694 9002295 

DRUGA VOZILA 

PRODAM 

TEHNIKA 
PRODAM 

LESTEV, tridelna, aluminijasta. 9,70 
m, nova in aišilno kladivo Bosch, elek-
trično, 17 kg. ugodno. T 041/551-
5 9 2 9002131 

OPREMA 
PRODAM 

HAKERV - 4 št (barski stoli), italijanski, 
srebrne barve. novi. ugodno. « 
041/551-592 9002126 

GRADBENI 
MATERIAL 
GRADBENI MATERIAL 

PRODAM 

BETONSKO kritino Rajgel. model Bra-
mak. cena po dogovoru. i r 041/342-
3 5 0 »002207 

STREŠNO kritino, sive barve, rablje-
no, ohranjeno, tr 04/25-23016 

90023M 

SUHE smrekove deske, debeline 18 
mm. rt 041/449-886 9002353 

KUPIM 

BETONSKE robnike In betonske ploš-
če, 40x40 cm ali 50x5 cm, n 
040/666-806 90023S4 

SALONIT plošče in prodam kostanje-
ve kole, tr 04/51-41-297, 051/392-
6 2 8 9002280 

STAVBNO POHIŠTVO 

PRODAM 

2 KOS termo zasteklitev v lesu, 
200x180 cm, 28 m2, ploščice bele 
15x15 cm, tr 040/206-185 

9002359 

NOVA vhodna vrata s podbojem Iz 
smrekovega lesa, ugodno, 30 % cene-
je, tr 041/271-953 9002384 

KURIVO 

PRODAM 

DRVA metrska ali razžagana. možna 
dostava, it 041/718-019 

9002035 

DRVA. akcijske cene. bukev, gaber, 
hrast ali mešana, možna dostava. V 
040/338-719 9001395 

DRVA bukova in hrastova, metrska ali 
razžagana. možna tudi dostava, tr 
041/639-348 9002213 

KUPIM 

PRVOVRSTNA bukova dr\,a. razrez na 
25 cm in dostava v Kranj. 10 m3. tr 
041/845-384 9002347 

STANOVANJSKA 
OPREMA 
POHIŠTVO 

PRODAM 

HOBBV PRIKOLICO 560, I. 91. reg., 
lepo opremljeno in ohranjeno, tjalda-
hin. cena 4.300 EUR. tr 041/378-
8 0 3 9002344 

MOTORNA KOLESA 
KUPIM 

TOMOS APN 4. 6 ali 7. tr 04/23-10-
512. Gregor 

9002383 

AVTODELI IN OPREMA 

PRODAM 

JEKLENA platišča in letne gume 
175/70/13. 4 kcm. original za Kalos 
ali Aveo. ugodno 150 EUR. tr 
040/584027 

9002317 

LETNE gume Goodyear 175/65/14. 
Continental 165/65/14. « 041/858-
1 4 9 »002345 

KUPIM 

PRODAM 

KUPIM 

GLASBILA 
PRODAM 

NOVI telefon Nokia, tr 040/684-034 
9002388 

STROJI 
IN ORODJA 
PRODAM 

CIRKULAR železie konstrukcije, z L 
motorjem, moči 5.5 KW. klino 550 mm 
in koritom za žaganje debelih drv. tr 
031/239-234 

9002389 

KOMPRESOR za zrak. starejši, tr 
031/241-254 

9002372 

KUPIM 

TURIZEM 
ODDAMO apartmaje in sobe s soupo-
ratio kuhinje in kop^ntee, primerne za 
družine z majhnimi otroki. Hiša je na 
plaži, tr 00385-98/92-30-982 

9002028 

OTROŠKA 
OPREMA 
PRODAM 

MIZO okrogk). raztegljivo, premer 115 
cm. 4 stole, zek) ohranjeno, cena po 
dogovonj, tr 031/337-11B 

9002315 

KUHINJO rabljeno, po deiih za garso-
njero, tr 041/208-746 

9002277 

GOSPODINJSKI APARATI 

PRALNOSUŠILNI stroj Candy in hla-
dilnik Gorenje, tr 041/878-494 

9002320 

HLADILNO omaro. 650 I. tr 031/ 
579-830.031/307-045 9002357 

DIATONIČNO harmoniko B. Es, As, 
cena 1.000 EUR. V 040/545-765 

9002306 

RABUEN pianino. tr 051/682-217, 
Dina 9001872 

ŠPORT, 
REKREACIJA 
PRODAM 

MOŠKO športno kolo, 10 prestav, 
cena 50 EUR, tr 0 4 0 / 6 6 M 2 9 

9002271 

MOŠKO. 2e-colsko kolona 18 pre-
stav. vsa oprema, ko; nov, tr 
041/858-149 »002348 

NOVI otroški voziček za polovično 
ceno, tr 040/290-148 8002269 

OTROŠKI voziček, malo rabljen, lepo 
ohranjen za simbolično ceno. tr 
040/652-460 9002279 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
OKULISTIČNI pregledi za očala in 
kontaktne leče. Popust za upokojence 
in študente ob nakupu očal. Optika 
Aleksandra. Olandia Kranj, tr 04/23-
50-123 900!031 

ŽIVALI 
IN RASTLINE 
PRODAM 

DVE MLADI mucki, sterilizirani. Ro-
gelj. Britof 396, tr 04/20-11-846 

900J370 

LIGUSTER - kalina, lepe sadike za 
živo mejo. ugodno, tr 04/53-18-314. 
0 4 0 / 2 9 5 - 3 1 2 9002158 

PODARIM 

KUŽKE stare 2 meseca, mešančke 
nemški ovčar, tr 041/231-355 

9002333 

PSIČKE maltežan, dom. leglo, 2 sa-
mički in 2 samčka, pred oddajo ceplje-
ni. cena 350 EUR. tr 040/860-250 

9007273 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJI 

PRODAM 

FREZO za zemljo TV., šir.1,25 m, 3 
točkovno vpetje. obnovljena, cena: 
1.100 EUR. tr 041/677-605 

9002329 

HIDRAVLIČNI copilnik M drva, v ra-
čun vzamem osebni avto. tr 04/20-
41-322.031/202-639 9001308 

KOSILNICO z grebenom 120 Muta-
Gorenje. tr 041/758-958. 041/593-
2 1 9 9007282 

NAKLADALKO 16 m3. al. stranice, 
dobro ohranjeno, tr 041/293-776 

9002270 

PRIKUUČEK za rahlanje zenrije, 
ježa. širina 110 cm in fižolovke. tr 
040/364-721 ' 9002324 

PUHALNIK Grič z motorjem in s cevmi 
za 200 EUR. tr 040/951-707 

9002321 

PUHALNIK Tajfun. 10 km. 15 m cevi. 
tr 031/632-677 

9002336 

SAMOHODNO, vrtno kosilnico s ko-
šem in kupim bikca simentalca dD 3 
tednov. 1» 031/378-946 

9002343 

SAMONAKLADALKO SIP-Novi Pkmir, 
17 m3, zg. in sp. priklop in pajek SP 4 
vretena, 3.3 m, rt 031/426-238 

9002288 

SAMONAKLADALKO Mengele 330. 
tr 031/387-397 

9002314 

SEKULAR za žaganje-drva s koritom in 
mizo. « 04/20-46-578. 031/812-
2 1 0 9002312 

ZGRABUALNIK SIP 310 s snemjivi-
mi kraki, tr 031/253-521 

9002381 

KUPIM 

KOSILNICO BCS in kmetijsko zemljiš-
če v občini Radovljica, tr 031/727-
0 3 5 9002318 

PRIDELKI 

PRODAM 

KROMPIR, lanski uvoz. jabolka, ja-
bolčni sok in suho sadje. Matijovc. Je-
glič. Podbrezje 192. tr 04/53-31-
1 4 4 9002383 

KVALITETNO vino cviček z Malkovca 
(okolka Sevnice), tr 041/463-254 

9002303 

KVALITETNO balirano seno. tr 
041/901-888 9002310 

KVALITETNO seno in otavo. sušeno v 
naravi ter hrastove plohe, tr 
040/223-642. zvečer 9002330 

LEPO SENO in otavo. eno nakladalno, 
tr 04/25-51-487. 041/540-617 

9002309 

SEMENSKI krompir desire 28/35. 
120 kg. ugodno. Sp. Bitnje 17. tr 
04/23-16-570 9002179 

SEMENSKI krompir marabel in belaro-
sa ter jedilni, tr 031/311-924 

9002318 

SENO. tr 04/51-88-175 9002302 

DROBNI krompir, sorte desire. solara. 
marabel. jabolka. Jerala Podbrezje tr 
031/311-417 8002380 

JABOLKA kvalitetna, izpod Stola. sacJ-
jarstvo Pr" Jernej. Hraše 34. Lesce, tr 
040/186-158 

KRMNI krompir, tr 031/734-377 
9002348 

KROMPIR za sajenje, sorte pšata. tr 
051/899-823 »002288 

KUPIM 

BIKCA mesne pasme simentalca ali 
križanca starega tri tedne ali več, tr 
040/133-969 »002278 

BIKCA simentalca, starega 10 dni. tr 
041/416-701 »0022S8 

BIKCA simentaka, starega do 14 dni. 
tr 031/572-647 »002349 

TELIČKO simentalko. za rejo, staro 6 
mesecev, tr 04/25-31-436 9002339 

OSTALO 

ANALIZE zemlje, uradne subvencije, 
gnojilni načrti, zelo ugodne cene, 4A, 
d.o.o.. Cvetlična ul. 12, Ormož, tr 
041/689-673 9001872 

PRODAM 

SENO razsuto In silažne bale. tr 
031/546-969 9002313 

SENO. silažne bale. suha mehka drva 
in obračalnik VO 4 SIP Šempeter tr 
051/360-582 9002325 

SILAŽNE bale. tr 041/286-701 
»002281 

SILAŽNE bale. tr 031/823-560 
9002285 

SILAŽNE bale. okrogle, tr 041/458-
1 5 0 900238O 

SILAŽNE bale. 8 kom. 1. in 2. košnje 
in male oglate t>ale, na Primskovem, 
cena po dogovoru, V 04/20-41-856 

90023S4 

VZREJNE ŽIVALI 

PRODAM 
BELE piščance za nadaljnjo rejo. t r 
01/83-41-953. 041/281-919 

BIKCA simentalca. starega 18 dni. tr 
04/57-40047 9002319 

ČB BIKCA, starega 10 dni. tr 04/25-
51-291 9002328 

ČB BIKCA, starega 14 dni. Gorice 19. 
1*041/600-320 9002340 

ČB BIKCA, starega tri tedne', tr 
041/378-771 9002382 

ČB BIKCE, stare 7 dni. tr 040/355-
8 6 5 9002307 

ČB TELIČKO, staro 7 dni. tr 
031/850-370 oooMso 

JAGENJČKE za zakol. Čmavska pot 
1, Preddvor, tr 04/25-51-002 

JAGNJETA in ovce. tr 04/59-56-
050. 040/266-798 

90023S1 

JAGNJETA za zakol, tr 04/531-57-
7 9 9002375 

KOŽICO in kozliča. dobre mlekarice, 
tr 051/345-374 9002382 

KRAVO simentalko po drugem teletu. 
t r 04/51^6-303 9002293 

KRAVO po prvem teletu, tr 04/53-
33-713 9002371 

MESO mladega bikca in semenski 
krompir, lanski uvoz. tr 04/25-71-
084 

FIŽOLOVKE. možna dostava, tr 
040/438-140 9002291 

SILOS leseni, višine 6 m, premer 2.5 
m, dobro ohranjen, tr 040/663-399 

VRTNO zemljo, 4 m3 in mivko za lini, 
omet ugodno, tr 040/193-028 

9002290 

ODDAM 

PAŠO za 4 telice na nižinskem pašni-
ku, tr 031/505-087 9002330 

POSLOVNI STIKI 

FESST d.0.0., Koroška c. 2, Kranj 

Nudimo vsa vrste posojil, 
ugodne obresti 

04/236-73-75 

COTOViriJSKI KREDITI DO 10 
LET ZA VSE ZAPOSLENE, 
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, TER 
UPOKOJENCE, do 50 % obr., 
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi. 
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. NU-
MERO UNO, Kukovec Robert 

Mlinska 22,2000 Maribor, 
02/2J2-48-26,041/750-560 

ZAPOSLITVE (m/ž) 
NUDIM 

ZAPOSUMO kuharja, picopeka in ku-
harsko pomočnico. Gostilna in picerija 
Vili, Mavčiče 69. Mavčiče, tr 
040/221-945 9002306 

TELEFONSKI studio išče pridne za 
delo na telefonu, žaželjene so izkuše-
ne telefonistke, Baldrijan, d.o.o.. Ul. 
M. Vadnova 19, Kranj, tr 0590/41-
575, >, 040/415-556 9002105 

AGRARNA SKUPNOST Planina pod 
Golico 73, Jesenice išče pastirja za 
pašo ovc. tr 031/531-087 

9002387 

ZAPOSLIMO avtomehanika z izkušnja-
mi. Avto Mony. d.o.o., Alpska cesta 
43, Lesce 9002219 

90023S9 l iČEM 

PONI kobilico in osla, tr 031/635-
7 5 5 9002275 

PURANE bele, stare 5 tednov za na-
daljnjo rejo. IT 041/205-929 

9002299 

TELICO simentalko, visoko brejo, tr 
051/384-452 

»002300 

TELICO simentalko. staro 6 mesecev, 
tr 041/266-066 9002301 

TELICO simentalko. v osmem mesecu 
brejosH. « 04/25-21-739 

9002311 

TELICO brejo. 9 mesecev. LS-MB. 
LS-RH. A kontrola, tr 041/695-261 

TELICO. mesne pasme, stare 12 me-
secev. tr 04/59-63-787 

9002381 

TELIČKO simentalko. staro 3 mese-
ce. tr 0^/25-31-357 

9002283 

TELIČKO simentalko. staro 4 mesece 
ali menjam za bikca, tr 04/53-31-208 

9002328 

TRILETNO lipicanko z vsemi papirji, 
tr 041/603-246 

9002287 

VEČ čebeljih družin AŽ, tr 04/25-03-
1 2 8 9002373 

ŽREBICO, staro 1 leto, SHL, rt 
041/214-584 

DUO ROLO išče dek) na zabavah, ob-
letnkah, porokah z domačo in zabav-
no glasbo, tr 041/224-907 

IŠČEM DELO - pomoč starejšim, 
gosp. dela, varstvo otrok, okolica Kra-
nja, tr 051 /605-303 9002238 

IŠČEM DELO, varstvo otroka na mo-
jem domu, tr 040/561-408 9002322 

IŠČEM DELO košnjo vašega vrta. z 
mojo ali vašo kosilnico. Radovljlca-
Lesce. tr 031 /265-131 9002334 

IŠČEM DELO kot inštruktor matemati-
ke. fizike, angleščine in kemije za OŠ 
in SŠ. tr 041/290-538. 031/291-
5 2 6 9002386 

ODLIČEN glasbenik, one-man band, 
išče dek) s širokim repertoarjem za vse 
pritožnosti, tr 040/790-517 9002304 

STORITVE 
NUDIM 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. pariurišč, polag. robnikov, 
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-, 
tih škarp. Adrovic & Co, d.n.o.. Jelov-1 
škova 10, Kamnik, tr 01/83-94-614, ; 
041/683-751 9002097 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
s. p.. Senično 7. Križe, tel.; 59-55- • 
170.041/733-709; žaluzije. roloji, ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki. markize, vvww.asteriks.net 

9002032 * 

BELJENJE in glajenje notranjih pros- { 
torov. premazi oken in vrat, odstranje-' 
vanje tapet, dekorativni ometi in ople-
ski, antiglivični premazi Pavec Ivan ( 
s.p.. Podbrezje 179, Naklo, i r , 
031/39-29-09 9001S««-' 

DELAH«) vsa zidarska dela, notranje 
omete in fasade z našim ali vašim ma-
terialom. Arjaniti. d.o.o., Žabnica 47. 
Žabnka. i r 041/288473, 041/878-
•386 9002034 

GRADBENIK REXHO d.n.o.. Adeigas 
13. Cerî Tje. izvaja od temeljev do strehe, 
notranji ometi, vse vrste fasad, kamnite' 
škarpe, adaptac^, utE^ar^ in tlakovanje 
diCTišč, tr 041 /589-996 9002069 

GRADBENO PODJETJE KRANJ,. 
d.o.o. 7iipanova 6. Šenčur izvaja vsa 
gradbera dela. notranje omete, vse vr-' 
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po--
ceni. tr 051/354-039 9002i88j 

IZDELUJEM kamnite škarpe in tlaku-i 
jem dvorišča. Azem Tafilaj s.p.. Zg. Bit-, 
nje 101 a. Žabnica. tr 040/995-538 • 

IZVAJAM vsa gradbena dela. adapladje. 
notranje omete vseh vrst. lasade. Ntro in 
poceni. Adi Sopaj s.p., Sr. Bitnje 31. Žab-
nea. tr 041/583009 9002174 • 

IZVAJAMO VSA GRADBENA DELA 
od temeljev do strehe, kvalitetno, Loa-
nina 2007, Gradbeništvo, d.o.o.. Glav-
ni trg 14. Kranj, tr 041/257-328, lo-
anina@email.si 9002144 

KITANJE. brušenje, beljenje in glaje-
nje sten in stropov. M & V Vrtačnik in. 
partner d.n.o., Šinkov Tum 23, Vodi-. 
ce. tr 031/206-724 eooio«8 * 

KITANJE, tieljenje stanovanj, poslov-
nih prostorov in fasad. Bizoni Gorazd, 
s.p.. Britof 9. 4000 Kranj, tr 041/ 
514-547 9002388-

MIZARSTVO izdelava in montaža vseh 
vrst miza-skih izdelkov. David Bajt s.p.. Tri-. 
glavska 2. Žiri. tr 040/423-907 9002370; 

OD TEMEUEV do strehe, notranje' 
omete, vse vrste fasad, škarpe ter tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni. Arbaj, d.o.o.. Zg. Bela 24. Pred-
dvor, tr 041/241-149 9001929 

PO UGODNI ceni nudimo čiščenje 
stanovanjskih blokov v Kranju in po ce-
totni Gorenjski, HORUK, Andrej Štem 
s.p.. Mandeljčeva pot 9. Kranj, tr 
064/108-196 ' 9002207 

PREVZAMEM vsa zidarsko-fasaders-
ka dela z našim ali vašim materialom. 
AlutoskiGeorgie s.p.. Alpska cesta 13,, 
Bled. ti 031/524-914 »002292) 

IZOBRAŽEVANJE 
NUDIM 

PLESNI TEČAJI za mladoporočence, 
maturante, starše maturantov in ostale, 
hitri ali običajni tečaji. Studio Tango. Bri-' 
tof 316. Kranj, tr 041/820485 9001811 • 

ZASEBNI STIKI 
DEKLE, lahko si brez službe, stanova-
nja, ime. pa iskrene namene po življe-
nju v dvoje, tr 041 /959-192 9002123 

DELAVKE, študentke, podjetnice, 
upokojenke, kmetice, izobraženke,, 
gospodinje, želijo spoznati zveste part-
nerje, t r 031/836-378 9002122 

UPOKOJENKA, 57 let, s srednjo izob-, 
razt)0, voznica, preprosta, vesele nara- , 
ve, ima rada sprehode, glasbo, toplice" 
in molje. Iščem prijateljkx> s podobni-' 
mi lastnostmi, tr 040/539-7449oo2377' 

RAZNO 
PRODAM 

ADAPTACIJE, novt^radnje od temelja 
do strehe. Notranje omete, fasade, 
kamnite škarpe. urejanje in tlakovanje 
dvorišč, z našim ali vašim materiatom, 
SGPBvtvoid.n.o.. Struževo 3a. Kranj, 
tr 041/222-741 9001984 

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč, 
dovoz. poti. pari(irišč. polag. robnikov, 
pralnih plošč. izd. bietonskih in kamni-
tih škarp. Adrovic & Co, d.n.o.. Jek>v-
škova 10, Kamnik, tr 01/83-94-614, 
041/680-751 9001382 

HARMONIKO B, Es, As, rezan les 
češnja, bukev, manjša količina, tr 
04/23-12-101,040/359-613 9002289 

PUSTIČNE cisterne. 1.100 I, tr 
040/522-158 9002331 

SEDEŽNO garnituro 250x180 cm ini 
agregat Honda, moč 1,5 KW, r t< 
04/20-45-074 9002387 j 

SMREKOVE plohe, bukova drva in ja-' 
genjčka za zakol, tr 031/271-151 

9002327 

WAP Kšrher. zapravljivček. avtoradk}< 
na kasete, tr 051 /213-206 9002288 

w.|-i(>i;;rol->nik.coni 

mailto:anina@email.si
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OSMRTNICA 

Vsem prijateljem in znancem sporočamo žalostno vest, da nas je v 85. letu starosti zapustil 
dragi mož, oče, dedek in pradedek 

STANISLAV KRAJNC 
iz Škofje Loke, Novi svet 9 

nazadnje stanujoč na Partizanski cesti 22 
Od pokojnika se bomo poslovili jutri, v soboto, i8. aprila 2009, s sveto mašo ob 15. uri v 

cerkvi sv. Jakoba, pogreb bo na Mestnem pokopališču. 

Žalujoči: žena Francka, sinova Stane in Milan z družinama 

ZAHVALA 

Ob smrti mojega brata 

STAŠA 
se Vam iskreno zahvaljujem, da ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Hvala za vence, cvetje in sveče, hvala za vse dobre misli. 
Ohranite ga v lepem spominu. 
Še enkrat najlepša hvala za vse! 

Ada PoUak 

ZAHVALA 

Po hudi bolezni nas je v 67. letu starosti zapustil naš drag mož. 
oče, dedi, brat, stric 

JOŽE PISKERNIK 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedon, prijatdjem, njego-
vim bivšim soddavcem, ki ste mi ob bo)e6 izgubi izrazili sožalje, podarili 
cve^ in sve&. Posebno zahv^o izrdcam dr. Barbari Vencdj in zdravniške-
mu osebju Reševalne postaje Kranj in bdnišnice Golnik. Zahvaljujem se 
OK Maks Par Kranj, Pdkijski upravi Kranj, IPA Gorenjske, PDV Sever 
Gorenjska, Društvu MDB Brigadir Kranj, ZB Kranj, ZB Jezersko, 
Planinskemu društvu Preddvor. Zahvale tudi g. Kavfiču za poslovilni 
govor, pogrebni službi Navčdc, Pdidjski godbi, pevcem Zupan. 
Hvala tudi vsem tistim, ki vas nisem posebej imenovala in ste 
sočustvovali z mano. 

Žalujoče žena Štefka 

ZAHVALA 

V 84. letu nas je zapustil naš dragi oče, ded, praded, brat, 
stric in tast 

FRANC ČEBAŠEK 
iz Žerjavke 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijatel-
jem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in 
spremstvo ob njegovem slovesu. Posebna zahvala gospodu žup-
niku za lepo opravljeno sveto mašo in pogrebni obred, pevcem, 
gasilcem ter pogrebni službi Navček. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči vsi njegovi 
Žerjavka, april 2009 

ZAHVALA 

V 89. letu nas je za vedno zapustil naš dragi oče, stari oče, 
praded, tast in stric 

FRANC PORENTA 
p. d. Bilbanov ata iz Spodnjih Hitenj 

Iskicno sc zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovažča-
nom in vsem, ki ste nam izrekli sožalje. Hvala vsem za darova-
no cvetje, sveče in svete maše. Zahvalo izrekamo tudi gospodu 
župniku Jožetu Perčiču za opravljeno pogrebno slovesnost in 
darovano sveto mašo, pogrebni službi Navček za vodenje pogre-
ba, nosačem, pevcem in trobentaču. Zahvaljujemo se tudi vsem 
imenovanim in neimenovanim, ki ste našega ata pospremili na 
njegovi zadnji poti k večnemu počitku. 

Žalujoči: sin Darko z ženo Majdo, vnuki Domen, Robert, Jani, 
Mitja in Miha ter pravnuk Gaber 
Sp. Bitnje, 11. aprila 2009 

Srce tvoje več ne bije, 
bolečin več ne trpiš, 
dom je prazen in otoien, 
ker tebe v njem več ni. 

V SPOMIN 

Na vrtu zopet češnja, bela nevesta, cveti in nas spominja na 
srečne dni... 

JANEZ BARTOL 
20.4.2008 

Neizmerno te pogrešamo. 
Hvala vsem, ki ste ga ohranili v lepem spominu in mu prižigate 
svečke na njegovem grobu. 

Vsi nj^ovi 

Upanje umre zadnje v SPOMIN 
in ko nastopi žalost. 
srce otrdi, onemi. 
kajti, kdor ne doživi. 
ne ve, kako zelo, zelo boli. 

Danes, 17. apnla 2009, mineva žalostno leto, odkar je odšel od nas 

f S MILAN ŽURA 

Hvala vsem, ki se ga spominjate, postojite ob njegovem 
preranem grobu in prižgete svečo. 

Žena Marija in hči Mojca 

ZAHVALA 

V 95. letu starosti nas je zapustila 

FRANČIŠKA KNIFIC 
Oretovčeva Franca iz Zg. Besnice 

r 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem ih znancem za 

izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter darovane maše od sosedov. 
Posebej se zahvaljujemo patronažni sestri Martini Štilec, gospodu župniku, pevcem in 

pogrebni službi Navček ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Tinko in Angelca ter njuna družina 
Zg. Besnica, aprila 2009 

ZAHVALA 

Spomin... 
Edini, 

Ob boleči izgubi našega dragega 

Id ostane močem nad vsem, RAJICA FISTRA 
edini cvet. 
Idneovene, 
edini ved, 
kisenemzbye, 
edinaluč, 
Idneufftsne. 

rojen 1957 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, 
sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem, 

ki ste nam v tej boleči i ^ b i stali ob strani, 
pomagali ih izrazili sožalje. Hvala vsem, ki ste ga 

imeli radi in ste ga v tako velikem številu 
pospremili na nj^ovi zadnji potL 

Žalujoči: žena Lidija, hčerka Teja, brat 
Slavko z družino 

Češnjica pri Kropi, 15. aprila 2009 

PoSk so ti moči, 
zaprl si oči, 
zdaj boš mimo spal, 
a v naših srcih 
za vedno boš ostal. 

ZAHVALA 

Po hudi bolezni nas je v 70. letu starosti zapustil naš dragi 

OŽE KOŠNJEK 
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, znancem in 
prijateljem, ki ste nam ob težkih trenutkih stali ob strani, nam 
pomagali, izrekli sožalje, podarili cvetje in sveče ter denarno po-
moč. Zahvala dr. Podlesniku, sestri Marjetki, UKC Ljubljana in 
bolnišnici Jesenice ter g. kaplanu za lepo opravljen pogreb. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala. 

Žena Marija, hčere Minka, Joži in Barbara z družinami 
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A N K E T A 

Hude krize 
za zdaj (še) ni 
BOŠTJAN BOGATAJ 

Po nacionalni raziskavi pfl-
bližno polovica Slovencev 
čuti posledice gospodarske 
krize. Kako pa Kranjčani, ki 
smo jih povprašali za mne-
nje? Gredo ukrepi vlade za 
blažitev krize v pravo smer? 
Se bojijo za službo, plačo? 
Fotografije: Matic Zorman 

Danijela Feršte: 

"Denarja ni, zato je treba 
varčevati. Danes sem kupila 
le sadje, velikih nakupov pri 
nas ni več. Upam, da bo 
kmalu bolje, kdaj, pa ne 
vem. Vlada bi morala delati 
za male ljudi." 

Helena Soklič: 

"Finančne krize niti ne čutim, 
saj imam večje težave z 
zdravjem. Sicer sem zaposle-
na v javnem sektorju, kjer ni 
tako dobro, kot prikazujejo. 
Za službo se ne bi bala, 
plača bi bila manjša." 

Vili Lavtar 

"Prav nič ne čutim gospo-
darske krize, saj sem upo-
kojenec. Drži, da so mnogi 
izgubili službo in imajo 
manjše plače, meni pa osta-
ja pokojnina. Ne varčujem, 
vso sproti zapravim." 

Mišo Adžič: 

"Gospodarske krize tii, sli-, 
šim pa, da je dela veliko 
manj, s tem pa manjše pla-
če. Ne pričakujem težav s 
plačo in delom, saj sem na-
takar, kjer je prometa sicer 
manj, dela pa dovolj." 

Nina Pelko: 

"Velike krize ne čutim, saj 
sem še študentka. Še vedno 
delam prek študentskega 
servisa, v baru, kjer je dela 
dovolj in se izgube dela ne 
bojim. Sicer je dela za štu-
dente manj." 

Paketi hrane v novih prostorih 
v sredo je tržiški Rdeči križ spet začel deliti pakete s hrano. Preselili so se v stavbo ob Mošeniku, ki 
so jo obnovili. 

STOJAN SAJE 

Tržič - Socialna stiska dela 
prebivalcev v tržiški občini 
je huda. To je potrdil pri-
zor pred Območnim zdru-
ženjem Rdečega -križa Tr-
žič v sredo, ko so začeli de-
liti pakete s hrano. "Brez 
službe sem več kot sedem 
let. Moja hči živi drugje, 
jaz pa skrbim za otroka po-
kojne sestre. Njun 6če daje 
preživnino. Sama imam 
220 evrov socialne pomoči. 
Pomagajo nam prijatelji. 
Po pomoč sem se prisilje-
na zateči tudi na Rdeči 
križ. Od decembra-lani ni-
sem dobila paketa s hra-
no," je potožila Sabiha Co-

ragič iz Tržiča. "Od lani 
sem invalidsko upokojena, 
ker sem hudo zbolela. Do-
bivam 246 evrov pokoj-
nine. S tem ne morem 
preživljati družine, saj so 
vsi trije otroci še v šoli. 
Rdeči križ in Karitas sem 
prosila za denar, s kate-
rim bi plačala položnice. 
Zadovoljna sem, da bom 
danes dobila vsaj ^aket s 
hrano," je zaupala Zorana 
Dušanič iz Tržiča. 

Takih in podobnih zgodb 
bi lahko zapisali veliko, a 
nismo spraševali naprej. 
Sekretar OZ Rdečega križa 
Tržič Boštjan Terbovc je 
povedal, da se je število 
prosilcev za pomoč od lani 

povečalo s sto na okrog 
J30. Prihajajo predvsem po 
hrano, ki j e pa od decem-
bra niso imeli. Aprila so 
dobili 99 paketov s hrano 
in pralne praške, kar bo po-
šlo v dveh tednih. Vsaj sto 
paketov s hrano pričakuje-
jo iz slovenske humanitar-
ne akcije Lepo je deliti. 
Maja in junija je predvide-
na nova pošiljka moke, 
riža, testenin in mleka; kar 
razdelijo, glede na potrebe 
posamezne družine. 

"Ljudje razumejo, da ni-
mamo česa dati, če je skla-
dišče prazno. Naš edini 
vir dohodka so tečaji prve 
pomoa'^a voznike, a je v 
Tržiču malo interesa zanje. 

Lanski zaslužek smo dali 
za obnovo prostorov v stav-
bi za socialno 
delo Tržič. Tja sino še pre-
selili iz premajhnih pro-
storov v stolpnici februarja 
letos. Sedaj imamo na 
enem mestu pisarno, učil-
nico in skladišča. Skladišče 
oblačil še urejamo. Za seli-
tev oblačil iž skladišča na 

- lišfraah bbfno^OTnec aprila 
potrebovali nekaj prosto-
voljcev," je opisal razmere 
v tržiJkem Rdečem križu 
sekretar Terbovc. 

Tudi sam dela prostovolj-
no v tej organizaciji, pred-
seduje ji njegova žena 
Alenka Terbovc, tast Ivan 
Mlinarič pa je tajnik. 

Boštjan Terbovc (levo) in Ivan Mlinarič sta delila pakete s Pred vrati tržiškega Rdečega križa so čakali mnogi, ki 
hrano. potrebujejo pomoč. 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

Danes bo oblačno s padavinami, več v gorskem svetu. Pihal bo 
jugozahodnik. Jutri bo delno jasno, v hribovitem svetu pretež-
no oblačno s padavinami. V nedeljo se bo pooblačilo, vendar 
bo suho. Zapihal bo vzhodnik. AgerKija RS za okolje. Urad za mcteorologiio 
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KRAN) 

Biatlonka Tadeja povila Mašo 

V kranjski porodnišnici je na velikonočni ponedeljek zvečer 
svojo prvorojenko povila biatlonka Tadeja Brankovič 
Likozar. Z možem Domnom Likozarjem sta ji dala ime 
Maša, ki ga je izbral Domen, všeč pa je seveda tudi Tadeji. 
Deklica je ob rojstvu tehtala 3,82 kg in bila dolga 52 cm. 
Porod je trajal dobrih 14 ur, mamica in hčerkica, ki bi sicer 
po roku na svet morala pokukati že deset dni prej, pa se 
počutita dobro, za kar gre zahvala tudi osebju kranjske 
porodnišnice. Staršema čestitamo in jima želimo veliko 
lepih trenutkov v družbi prvorojenke. M. B. 

Srečna starša Tadeja in Domen s prvorojenko Mašo/Fo«>:Tir)iDoi<i| 
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LJUBLJANA 

V izdelkih Spice zdravju škodljive snovi 

Iz slovenskega Inštituta za varovanje zdravja so sporočili, 
da so v izdelkih Spice, ki vsebujejo psihoaktivne snovi in so 
v obliki cigaret naprodaj v večjih slovenskih mestih, našli. 
več zdravju škodljivih snovi, zato njihovo uporabo odsvetu-
jejo. Primer zastrupitve so že imeli v Ljubljani, v Kliničnem 
centru so zdravili šestnajstletnega bolnika. Simptomi po 
kajenju Spicea so bili pri njem nemirnost, slabost, bruhanje, 
znojenje, tresavica, hitro in neredno bitje srca. S. K. 

KOŠARKA 
1 . L I G A U P C 

TCG MERCATOR: ALPOS ŠENTJUR 
SOBOTA, 18. 4 . 2 0 0 9 , ob 20. uri 
ŠPORTNA DVORANA PODEN VABLJENI! 
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