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Krajani Grenca 
so protestirali
Skupina krajanov Grenca je ta teden s
protestom opozorila na poslabšanje
prometnih razmer, ki nastajajo z re-
konstrukcijo regionalne ceste ob
gradnji trgovskih centrov nasproti
vasi.

3

AKTUALNO

Danes bo večinoma sončno. V
soboto bo spremenljivo oblačno,
s plohami v gorskem svetu. 
V nedeljo bo sončno, popoldne
bo lahko kakšna ploha.

VREME

jutri: spremenljivo oblačno ..
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Na sodišču najprej 
rop poštarja
V Kranju so začeli soditi Boštjanu Ra-
zingarju in Amirju Bešiću, ki sta ob-
dolžena ropa poštarja na Jesenicah in
načrtovanja ropa radovljiške pošte.
Policisti so ju ovadili še zaradi treh
drznih ropov, za katere pa tožilstvo
še ni sestavilo obtožnice.

8

KRONIKA

Brigadirska sablja 
za napredovanje
Brigadir magister Andrej Osterman z
Breznice, dosedanji poveljnik Povelj-
stva za podporo in hkrati Vojašnice
Kranj, je od srede dalje namestnik po-
veljnika poveljstva sil Slovenske voj-
ske. Pred dnevi so ga povišali v čin
brigadirja.

10

Usoda casinoja 
v rokah države
Casino Bled se zaradi težav v poslo-
vanju in manjšega obiska spogleduje
s sežanskim Gold Clubom, na Bledu
pa odločitev kapitalske in odškodnin-
ske družbe o strateškem partnerju
pričakujejo še v tem tednu.

17

EKONOMIJA

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Včeraj je bila v Kra-
nju skupščina Gorenjske
banke, na kateri so delničarji
v osrednjih točkah dnevnega
reda sprejeli poročila o lan-
skem poslovanju in predlog
uporabe bilančnega dobička
za leto 2008 ter pooblastili
upravo za kupovanje lastnih
delnic. Kot je delničarjem
dejal predsednik uprave Go-
razd Trček, je lansko poslo-
vanje zaznamovalo poglab-
ljanje gospodarske in finanč-
ne krize, banka pa je tudi v
takšnih razmerah poslovala
dobro. Dosegla je 50 milijo-
nov evrov dobička pred ob-

davčitvijo, po plačilu davka
pa 42,5 milijona evrov. Z bi-
lančno vsoto 1,8 milijarde ev-
rov, ki predstavlja 3,8-odstot-
ni tržni delež, se je uvrstila
na deseto mesto v državi, po
višini celotnega kapitala pa
na drugo mesto. Po najpo-
membnejših kazalnikih po-
slovanja je presegla sloven-
sko bančno povprečje. Količ-
nik kapitalske ustreznosti je
bil ob koncu leta 15,58 od-
stotka, bančno povprečje je
bilo 11,7 odstotka. Donos na
kapital pred obdavčitvijo je
znašal 13,87 odstotka in do-
nos na aktivo 2,78 odstotka,
slovensko povprečje je bilo
8,08 oz. 0,67 odstotka. Ob

koncu leta je imela 66,7 mi-
lijona evrov bilančnega do-
bička, v skladu s priporočili
Banke Slovenije in z divi-
dendno politiko banke ga bo
dobro polovico namenila za
rezerve in slabo tretjino za
dividende. Delničarji (naj-
večji med njimi je Sava s
45,9 odstotka deleža v kapi-
talu) bodo 12. junija prejeli
sedemdeset evrov dividende
na delnico, kar je dvajset ev-
rov manj kot lani.

Letošnje leto bo za banko
še zahtevnejše kot lani, zara-
di recesije načrtujejo le dvo-
odstotno rast bilančne vsote
in 40 milijonov evrov dobič-
ka pred obdavčitvijo.

Več kot polovica dobička za rezerve
Delničarji Gorenjske banke bodo po sklepu včerajšnje skupščine prejeli 
sedemdeset evrov dividende na delnico.

Jasna Paladin

Komenda - Ob koncu mi-
nulega tedna so se v občini
začele prireditve v počastitev
občinskega praznika občine
Komenda, ki bodo svoj vrhu-
nec dosegle danes ob 17. uri s
slavnostno sejo v Kulturnem
domu Komenda, kjer bo žu-
pan Tomaž Drolec podelil
tudi šest občinskih priznanj.
Naziv častnega občana bo za
svoje dolgoletno aktivno delo
na področju športa, kulture
in različnih društev prejel Ja-
nez Kimovec, zlato priznanje
gre v roke Janeza Ravnikarja,

srebrno Avgustu Sodniku in
Florjanu Hafnerju, bronasto
pa prejmejo Herman Pirc in
člani PGD Moste.

Kot je povedal župan, je
bilo tudi minulo leto v zna-
menju številnih gradenj.
Zgrajena sta bila mostova
čez Pšato nasproti šole, ki ga
bodo slavnostno odprli prav
danes, in v Mostah, začela se
je gradnja novih hlevov in
prizidka k športni dvorani,
šola v Mostah je dobila ob-
novljeno telovadnico, dva od-
delka vrtca, nova okna in
igrišče, nadaljevali so grad-
njo kanalizacije.

Častni občan je Janez Kimovec

Na skupščini delničarjev Gorenjske banke: Zlatko Kavčič in Gorazd Trček, prejšnji in
sedanji predsednik uprave Gorenjske banke, Janez Bohorič, predsednik uprave Save Kranj,
ki je največja lastnica banke, in Franc Balanč, predsednik nadzornega sveta banke.

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Državna volilna
komisija je potrdila vseh 12
vloženih kandidatnih list za
volitve v Evropski parlament
in z žrebanjem določila vrstni
red kandidatnih list, kot bo
zapisan na glasovnicah. Sez-
name kandidatov bo javno
objavila v brošurah, ki jih
bodo prejela vsa slovenska
gospodinjstva. Za sedem po-
slanskih mest v Evropskem
parlamentu se bo potegovalo
81 kandidatov z 11 strankar-
skih in ene nestrankarske li-
ste, med njimi je 42 moških
in 39 žensk. V nadaljevanju
objavljamo vrstni red list in
imena kandidatov, v krep-
kem tisku pa so imena kandi-
datov, doma na Gorenjskem.

Pod zaporedno številko
ena bo na evropskih volitvah
nastopila lista NSi, na kateri
so Lojze Peterle, Ljudmila

Novak (Moravče), Mojca
Kucler Dolinar, Anton Ko-
kalj (Vodice), Alenka Šverc,
Klemen Žumer in Ksenija

Kraševec. Druga bo na glaso-
vnici lista SMS, na njej pa
kandidati Darko Krajnc, Na-
taša Lorber, Katja Grabnar,
Idris Fadul, Peter Janeš
(Kranj), Maja Kovač in Miha
Jazbinšek. Na tretjem mestu
na glasovnici bo SLS, katere
kandidati so Ivan Žagar,
Marta Ciraj (Komenda),
Marjan Senjur, Nada Skuk,
Ciril Smrkolj, Marija Ribič
ter Janez Podobnik (Cerkno).
Tretji bodo Krščanski sociali-
sti Slovenije (KSS) s kandida-
ti Marušo Benkič, Nedelj-
kom Dabičem, Gabrijelo
Čevnik, Valentino Stopar,
Srečom Prislanom, Nino
Plahutnik Suhadolnik in An-
drejem Magajno. 

Znana so imena in vrstni red list
Med 81 kandidati za evropske poslance jih je 12 tudi z Gorenjskega.

Kandidata SD Tanja Fajon in Zoran Thaler 1. maja na Joštu
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Danica Zavrl Žlebir

Brdo - Decentralizacija drža-
ve je projekt, ki ga Slovenija
načrtuje že desetletje, usta-
novitvi pokrajin smo se v
prejšnjem mandatu že pre-
cej približali, nova vlada pa to
nalogo šteje kot enega od
prednostnih razvojnih ciljev,
je na srečanju županov na
Brdu dejal predsednik vlade
Borut Pahor. Prejšnji vladi in
tedanjemu resornemu minis-
tru Žagarju je priznal, da je
bilo tedaj veliko narejenega,
med drugim leta 2006 spre-
jete tudi ustavne spremem-
be, ki omogočajo ustanovitev
pokrajin. Do slednjega pa ni
prišlo zaradi nesoglasij glede
števila pokrajin in načina nji-
hovega financiranja. O kakš-
nih in koliko pokrajinah raz-
mišlja sedanja vlada? Pahor
je dejal, naj bo njihova vloga
razvojna in imeti morajo za-
dostne finančne in kadrov-
ske vire, da bodo kos pristoj-
nostim, prenesenim z drža-
ve in da bodo lahko tudi part-
nerice pokrajinam v drugih
evropskih državah. Pri obli-
kovanju koncepta pokrajin
bodo prisluhnili strokovnja-
kom. Sicer pa se pogovarjajo
o najmanj treh in največ še-
stih ali osmih pokrajinah. Na
posvetu na Brdu so predstav-
niki vladne službe za lokalno

samoupravo govorili tudi o
črpanju evropskih sredstev
in o prihodnjih aktivnostih
glede kohezijske politike
(pravkar se pripravljajo na
razpis 2010-2011). V zvezi s
tem je premier napovedal
ustanovitev tehnično-infor-
macijske pisarne, ki bi bila v
pomoč pri kandidaturi za ev-
ropski denar. Ministrica Zla-
ta Ploštajner je povedala, da
se je v zvezi s pokrajinami že
sestal strateški svet, sedaj se
začenjajo strokovna posveto-
vanja, junija bo že drugo sre-

čanje strateškega sveta, za-
tem se bo o ključnih vpraša-
njih regionalizacije začel dia-
log, kjer pričakujejo tudi so-
delovanje županov, pokrajin-
ski zakoni pa naj bi šli v par-
lamentarni postopek decem-
bra letos. 

V razpravi so župani po-
udarjali, naj sedanja vlada s
pokrajinami ne začenja na
začetku, pač pa naj upošteva
dobre izkušnje prejšnje. Po
ministričinem zagotovilu se
nameravajo nanje tudi opre-
ti, prisluhniti pa nameravajo

zlasti strokovni razpravi. Žu-
pan občine Jesenice Tomaž
Tom Mencinger je dejal, da
podpira novi koncept pokra-
jin, da se nagiba k njihove-
mu manjšemu številu, priča-
kuje pa, da ne bo lahko pri
prenašanju pristojnosti z dr-
žave na drugo raven lokalne
samouprave. Verjame tudi,
da bo sedanji vladni ekipi
uspelo in da bodo lahko volit-
ve v pokrajinske organe že
hkrati z lokalnimi leta 2010.
Radovljiški župan Janko S.
Stušek, ki je predstavil že
znano stališče razvojnega
sveta Gorenjske o manjšem
številu pokrajin (največ 8),
pa meni, da naj bodo pokra-
jine zadosti gospodarsko, ka-
drovsko in razvojno močne,
če želimo, da so učinkovite.
To je mogoče ob njihovem
manjšem številu. Predlaga,
da se naša država ozre po
modelu sosednje Avstrije.
Znano je, da so župani zgor-
njega dela Gorenjske v prejš-
njem mandatu zagovarjali
delitev Gorenjske na dve po-
krajini, in sicer v primeru, če
bi bila Slovenija razdeljena
na 14 pokrajin, kot je načrto-
vala prejšnja vlada. Ob po-
nudbi sedanje vlade, naj bo
pokrajin največ osem, pa
Stušek podpira enotno Go-
renjsko s pokrajinskim sre-
diščem v Kranju.

Pokrajine prednostna naloga
Ustanovitev pokrajin je ena od prednostnih nalog tudi sedanje vlade, sta na vseslovenskem srečanju
županov na Brdu zatrdila premier Borut Pahor in ministrica za lokalno samoupravo Zlata Ploštajner.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme AGICA POLAJNAR iz Zg. Jezerskega.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Zvesti Gorenjskemu glasu
Odkar sta se vselila v hišo, to je bilo leta 1974, sta na Gorenj-
ski glas naročena Štefka in Jože Štefe s Srednje Bele pri Pred-
dvoru. Oba sta domačina, poročena 38 let. Jože se še vedno
spominja, da je včasih, ko je hodil k Štefki vasovati, do njene
hiše po bližnjici naštel 417 korakov, po daljši pa okoli 470.
Jože, ki poštarja navadno pričaka kar ob cesti, je bil rojen iste-
ga leta, kot je začel izhajati Gorenjski glas. Oba ga začneta li-
stati in brati zadaj, a je na koncu cel prebran. Popoldne pa ga
v zgornje nadstropje vzameta še snaha in sin. Pohvalita prilo-
ge, saj ju zanima tudi, kaj se dogaja v drugih občinah. Ko se
je upokojila, je Štefka veliko pletla in delala gobeline, sedaj pa
večino časa porabi za varovanje vnučkov. Pri tem ji pomaga
tudi Jože, ki rad kaj ustvarja iz lesa. Izdeluje okvirje za slike,
predvsem poleti plete košare, od majhnih pa do velikih
"cajn", kakršne je včasih delal njegov oče. Naredil je že slike
iz furnirja, raglje za veliko noč, proti koncu leta pa se loti pri-
prave figur iz mavca za jaslice v bližnji belski cerkvi. Žena ga
pohvali, da je zelo pripraven, sam je prenovil kopalnico. Ob
16. uri se cela družina Štefe zbere pri kosilu, potem je čas za
rekreacijo. Jožetu je Štefka za šestdeseti rojstni dan kupila
kolo in od takrat rada skupaj kolesarita, pešačita okoli Brda ali
se podata v Bašelj. Vsako jutro in večer peljeta na sprehod
mešančka Ara, ki sta ga "posvojila" pred enajstimi leti. D. K.

Borut Pahor pozdravlja kamniškega župana Antona 
Smolnikarja. / Foto: Gorazd Kavčič

Ljubljana 

Slovenija brani status pomorske države

Ta teden so predstavniki parlamentarnih strank govorili o
predlogu evropskega komisarja za širitev Ollija Rehna o re-
šitvi mejnega spora s Hrvaško. Srečanja sta se udeležila
tudi predsednik države Danilo Türk in predsednik državne-
ga zbora Pavel Gantar. Sprejeli so več pripomb, ki so jih
podprle koalicijske stranke in SDS, nasprotovali pa sta opo-
zicijski SNS in SLS. Dopolnila bodo poslali v Bruselj, bistvo
njihove vsebine pa je vztrajanje Slovenije, da je pomorska
država, da ima teritorialni stik z odprtim morjem, da se o
morski in kopenski meji presoja po enakih načelih, da se o
meji odloča po mednarodnem pravu, upošteva pa naj se
tudi načelo pravičnosti, da pri reševanju mejnega spora ne
more veljati nobeno enostransko dejanje po letu 1991. Slo-
venija bo blokado hrvaških pogajanj z EU umaknila potem,
ko bosta obe državi ratificirali dogovor o arbitraži, sicer pa
predlaga tudi drugačno sestavo arbitražnega sodišča in še
vedno predlaga tudi možnost mediacije. D. Ž.

Ljubljana 

Nadaljujejo sejo državnega zbora

Včeraj so s predlagano novelo kazenskega zakonika poslan-
ci nadaljevali zasedanje državnega zbora. Danes pa se v par-
lamentu ukvarjajo z aktom o odreditvi parlamentarne pre-
iskave za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih
funkcij, ki so bili odgovorni za pripravo in izvedbo štetja t. i.
"izbrisanih" v letih 2003 in 2009. D. Ž.

Kandidatna lista SD bo na
glasovnici na petem mestu,
s kandidati Zoranom Tha-
lerjem (Škofja Loka), Tanjo
Fajon, Andrejem Horva-
tom, Mojco Kleva, Levom
Kreftom, Karmen Pahor in
Andrejo Katič. Združeni Ze-
leni bodo na volitvah nasto-
pili pod zaporedno številko
šest, njihovi kandidati pa so
Vlado Čuš, Lucija Mozetič,
Mihael Jarc, Teja Dumen-
čić, Franc Černagoj, Tomaž
Ogrin in Tamara Galun. S

številko sedem bo na glaso-
vnici lista DeSUS, na njej pa
so Karl Erjavec (Naklo), Ma-
rija Gjerkeš Dugonik, Dra-
go Mirošič, Andrejka Maj-
hen (Kranj), Joško Godec,
Silva Savšek in Avgust He-
ričko. SDS bo osma, kandi-
dati pa so Milan Zver, Ro-
mana Jordan Cizelj (Rova
pri Domžalah), Zofija Ma-
zej Kukovič, Dragutin Mate,
Mirko Zamernik, Katja Ko-
ren Miklavec in Anže Logar.
Lista Zares je po žrebanju
deveta, na njej pa Ivo Vajgl,
Felicita Medved, Roman Ja-

kič, Bernarda Jeklin, Peter
Česnik, Cveta Zalokar Ora-
žem (Domžale) in Matej La-
hovnik. Pod zaporedno šte-
vilko deset se bo na evrop-
skih volitvah potegovala Ne-
odvisna lista za pravice bol-
nikov, ki jo zastopajo Marko
Šidjanin, Tadeja Cankar Da-
vanzo, Andraž Košir in Tina
Jakopin. V LDS se bodo za
vstop v evropski parlament
potegovali pod številko 11,
kandidati te stranke pa so
Jelko Kacin (Besnica), Mir-
jam Muženič, Slavko Zi-
herl, Sonja Kralj Bervar, Bo-

rut Cink, Darja Mohorič in
Aleš Gulič. Pod številko 12
nastopa lista SNS, na kateri
kandidirajo Sergej Čas, Bar-
bara Jerman, Nina Mavrin,
Donja Hudoklin, Aleš Ban-
dur, Janja Čas in Matej Iva-
nuša. Na glasovnici bo mo-
goče glasovati za eno listo
kandidatk in kandidatov, in
sicer tako, da bo volivec ob-
krožil zaporedno številko li-
ste. Na listi, za katero glasu-
je, pa lahko označi enega
kandidata, ki mu daje pred-
nost pred drugimi, tako
imenovani preferenčni glas.

Znana so imena in vrstni red list

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

Za več informacij kliknite
na www.porabimkarrabim.si

Porabim
kar

rabim

,

Štefka s šestnajstmesečnim vnučkom Marcelom, ki ima še
starejšo sestrico Saro; Jože in najdenček Aro.
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Stojan Saje

Kranj - "Povabilo Planinske-
ga društva Kranj me je prijet-
no presenetilo. Na Everestu
so nam rekli Ekarjevi fantje,
saj smo Kranjčani držali sku-
paj. Z Nejcem sva tudi prišla
skupaj na vrh kot prva Slo-
venca. Danes so me novinar-
ji spraševali, ali imam kaj
opreme s takratnega vzpona.
Za to doma ni prostora. Vse
spomine imam v glavi, na fo-
tografijah in v skromnem
dnevniku. Vanj sem zapisal
tudi bojazni, da se ne bom
prilagodil višini, da ne bom
sledil drugim in prišel do
vrha. Imel sem hude težave z
zobom, ki ga je zdravnik
Vavken komaj izpulil. Po
dveh tednih sem šele mogel
na hrib, kjer sem ujel zagna-
ne prijatelje. Tega se poleg
vrha najbolj spominjam," je
povedal Andrej Štremfelj v
sredo.

"Pred tridesetimi leti, 13.
maja 1979, smo ob 17. uri
dobili sporočilo o uspehu na
Everestu. Čez tri ure sem od-
potovala s kranjsko alpini-
stično odpravo v Peru. Lepo

je bilo oditi na pot ob taki no-
vici brez žalostnih slovesov s
svojci. Leta 1990 sem se pri-
družila Andreju na medna-
rodni odpravi na Everest.
Bila sem trinajsta ženska na
svetu in prva Slovenka, ki je
stopila na vrh," je dejala Ma-
rija Štremfelj. Vodja trans-
porta na odpravi Everest '79
Tomaž Jamnik se je spom-
nil, da so morali v več krajih
preložiti veliko opreme za
številno ekipo s spremljeval-

ci. Vseeno se je vzpel na
ramo nad tretjim višinskim
taborom.

Predsednik Planinskega
društva Kranj Franc Ekar je
izročil šopka Andreju in vdo-
vi pokojnega Nejca Mojci Za-
plotnik Jamnik. Povedal je
zbranim, da so ob 110-letnici
društva postali častni člani
Nejc Zaplotnik (posmrtno),
Andrej in Marija Štremfelj,
Tomaž Jamnik in Tomo Če-
sen. Zaplotniku nameravajo

postaviti pred stavbo društva
doprsni kip, ki bo spominjal
na alpinista in pisca knjig.
Častni konzul Nepala Aswin
Shrestha je poudaril, da je al-
pinizem most prijateljstva
med Slovenijo in njihovo de-
želo. Ponos nad dosežki
Kranjčanov v gorah sta izra-
zila tudi kranjski podžupan
Bojan Homan ter duhovnik
in direktor založbe Družina
Janez Gril, ki je plezal z Nej-
cem in Andrejem.

Spomin na Everest je še živ
V Kranju so se spomnili 13. maja 1979, ko sta se na Everest vzpela Andrej Štremfelj in Nejc Zaplotnik.
Spomenik Nejcu.
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Danica Zavrl Žlebir

Grenc - Hkrati z gradnjo tr-
govskih centrov namreč po-
teka tudi ureditev dela regio-
nalne ceste mimo te vasi. Z
njeno rekonstrukcijo bo pro-
metna ureditev takšna, da
prebivalci dveh ulic in podjet-
nik Marjan Frlan s hišo tik
ob cesti izgubijo možnost za-
vijanja levo iz vasi v smeri
Škofja Loka. Na ta problem
so vaščani pristojne občinske
službe opozarjali že od lan-
ske pomladi, jeseni so svoje
zahteve ponovili na zboru
krajanov, zbrali podpise, se
obračali na investitorje in ter-
jali pisna zagotovila, da bodo
s popravki v lokacijskem na-
črtu dosežene boljše rešitve
od sedanjih. Sedaj pa se je re-
konstrukcija začela, krajani
pa v rokah še vedno nimajo
ničesar, zato so se v torek
zbrali na protestu. Kot nam
je povedal podjetnik Marjan
Frlan, ki se ob rekonstrukciji
ceste čuti oškodovanega, kra-
jani zahtevajo tri spremem-
be. Na priključku iz slepe uli-
ce na regionalno cesto naj se
postavi semafor, ki bo prebi-
valcem omogočal zavijanje

levo in desno. Priključek Fr-
lan naj se uredi tako, da bo
mogoče zavijanje levo s po-
močjo nekakšnega odstavne-
ga pasu. Za ulico Kovač - Er-
žen pa pričakujejo rešitev z
vzporedno cesto, ki naj bi iz
vasi potekala do novega Mer-
catorja v Starem Dvoru. Fr-
lan še pravi, da doslej njihove
zahteve, naslovljene na obči-
no, niso bile slišane, da ni
pripravljenosti za dialog, zato
se je skupina krajanov v torek
tudi odločila za protest. Pravi,
da bodo začasno zaporo ceste

zaradi rekonstrukcije dopu-
stili šele, ko bodo dobili tudi
pisno zagotovilo za omenje-
ne tri rešitve. O tem naj bi se
z investitorji pogovorili na se-
stanku danes na občini. Ob
tem poudarja, da krajani ne
nasprotujejo gradnji trgov-
skih centrov, le na občini naj
jih jemljejo resno, ko se pote-
gujejo za svoje pravice.

Direktor občinske uprave
v Škofji Loki Jernej Prevc, ki
se je v torek prišel posveto-
vat s krajani, ko so se zbali
na protestu, nam je potrdil,

da se z rekonstrukcijo ceste
poslabšujejo prometne raz-
mere nekaterih krajanov
Grenca. Pred izvedbo pro-
jekta jih bodo skušali rešiti s
popravki v okviru obstoječe-
ga načrta, in sicer za križišče
s slepo ulico in priključek
Frlan, medtem ko bo na tret-
jem spornem priključku
ostala rešitev "desno-desno",
ob čemer bodo poskrbeli za
izvedbo nove ceste po trasi
Grenc-Mercator, za kar pa
občina še išče soglasja last-
nikov zemljišč.

Krajani Grenca so protestirali
Skupina krajanov Grenca je ta teden s protestom opozorila na zanje slabše prometne razmere, 
ki nastajajo z rekonstrukcijo regionalne ceste ob gradnji trgovskih centrov nasproti vasi.

Mojca Zaplotnik Jamnik, Andrej in Marija Štremfelj na sprejemu v PD Kranj

KOMENTAR
Boštjan Bogataj

P red dobrim tednom so
člani Združenja me-
nedžer, ob 20-letnici de-

lovanja med drugim povedali:
'Naš cilj niso odpuščanja' in 'V
težkih časih je naloga mene-
džerjev hitro ukrepanje' in
'Vsem zaposlenim je treba jas-
no razložiti situacijo in časo-
vni okvir ukrepov'.

Ob spremljanju agonije škof-
jeloškega LTH, ko je vajeti pre-
vzel Iztok Hohnjec, dajejo slu-
titi, da ne Hohnjec ne Miloš
Kodre lekcij vrha slovenskih
menedžerjev nista osvojila. Na-
sprotno, nenehno zavajanje in
prikrivanje informacij zaposle-
nim, neukrepanje in nezago-
tavljanje dela delavcem je bilo v
zadnjih mesecih v LTH prej
pravilo kot izjema. S priho-
dom novega nadzornika so bili
delavci deležni še norčevanja. 

Ob predstavitvi takrat še po-
tencialnega nadzornika se je
Hohnjec takoj zapletel v lastne
izjave. Do konca aprila oziro-
ma do naslednjega dne naj bi
banka zadolženemu podjetju
'na lepe oči' odobrila premostit-
veno posojilo. Temu novinarji
nismo verjeli, še posebej zato,
ker je kolegica dan prej o vstopu
v LTH povprašala potencialne-
ga strateškega partnerja, ki je to
odločno zanikal. A se Hohnjec
ni dal. Povedal je, da gredo lah-
ko po partnerja, ki bo vložil do-
brih pet milijonov evrov, tudi
na Finsko in ne le na Dansko. 

Posojila nikakor ni bilo in
prvi nadzornik je stopil v

fronto z NLB. Dopisovanje z
banko, ki nam ga je poslal,
jasno kaže, da banka zaradi
kapitalske podhranjenosti
podjetja ne bo več kreditirala.
Pa se veliki strateg in rešitelj
ni dal. Sporočil je, da v igro
vstopa Gorenjska banka. V tej
banki so nam nekaj minut
kasneje povedali, da s posoji-
lom ne bo nič. In Hohnjec?
Kriv je njegov prijatelj, župan
in poslanec Borut Sajovic, pa
'ljepotan' Blaž Kavčič (pred-
sednik Državnega sveta), pa
trenutno stanje v Sloveniji, pa
... Na koncu je podjetje ponu-
dil 'malim tajkunčkom', kot
je imenoval delavce in jih tudi
razumel, kako je v kriznih ča-
sih težko, saj mimogrede v tr-
govini zapravi petsto evrov.

Težko bi sicer trdili, da se
Hohnjec ni trudil, jasno ni le,
za koga. Najbrž bodo držale
trditve prvega sindikalista v
podjetju Davida Švarca, ki
pravi, da je s tem kupoval čas,
da je lahko sedaj že bivša
uprava iz LTH črpala še zad-
nje premoženje, ki je tam osta-
lo. Torej ropanje, namesto da
bi se zaradi napačnih ukrepov
lastnik sprijaznil z izgublje-
nim premoženjem v LTH.
Koliko časa bi agonija za de-
lavce še trajala, če ne bi posre-
dovala Občina Škofja Loka in
v sredo vložila predloga za ste-
čaj, si ne moremo niti pred-
stavljati. In še to. Veliki reši-
telj bi danes nepreklicno odsto-
pil. Po 13 dneh!

Veliki rešitelj

Protestniki zahtevajo tri spremembe v načrtu rekonstrukcije regionalne ceste. / Foto: Gorazd Kavčič
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Marjana Ahačič

Radovljica - V soboto dopol-
dne sta radovljiški župan
Janko Sebastijan Stušek in
predsednik Lions kluba Bled
Zvone Papler slovesno od-
krila tri bronaste table, s ka-
terih si bodo slepi in slabo-
vidni lahko prebrali osnovne
informacije o Antonu Toma-
žu Linhartu. S sredstvi Lions
kluba so jih postavili pred
Linhartov spomenik, njego-
vo rojstno hišo ter radovlji-
ško graščino, kjer si je sicer v
Mestnem muzeju mogoče
ogledati tudi razstavo o slav-
nem Radovljičanu. Lionisti
so ob tej priložnosti Zavodu
za usposabljanje invalidne
mladine Kamnik podarili
tudi denar za lupo, s katero
si bodo pri branju pomagali
njihovi slabovidni učenci. 

"Takšne table so za ljudi,
ki ne vidimo, zelo pomemb-
ne," je na slovesnosti pouda-
ril predsednik društva slepih
in slabovidnih Gorenjske
Emil Muri. "Zdaj si lahko

sami preberemo napisano,
obenem pa videče opozarja-
jo, da med njimi živijo slepi
in slabovidni. Veseli smo, da
nam pri tem pomaga Lions
klub, ki nam stoji ob strani
že vse od ustanovitve leta
1994," je še dejal, radovljiški
župan Janko S. Stušek pa se
je lionistom zahvalil v ime-
nu občine. "Odprtje današ-
nje poti pomeni še en ka-
men v mozaiku, ki ga gradi-
mo v dobro vsem oviranim.
Tri bakrene table bodo dale
možnost slepim, da se bodo
informirali brez pomoči
spremljevalcev, videčim pa
pogum in oporo za takšne in
podobne podvige." 

Kot je pojasnil Cveto Ur-
šič, direktor direktorata za
invalide pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne
zadeve, so senzorični inva-
lidi v vsakodnevnem življe-
nju med najbolj oviranimi.
"Tako slepi kot gluhi so
razvili specifičen način ko-
municiranja - brajlico in
znakovni jezik. Table, ki so

postavljene na Linhartovi
poti, so pripomoček, s kate-
rim slepi lahko tako kot mi,
videči, dobijo potrebno in-
formacijo. Na simbolni rav-
ni pa videčim govorijo, da
smo ljudje sicer različni, a
živimo skupaj v okolju, ki
mora biti prijazno in pra-
vično do vseh. Prepričan

sem, da je država prva dolž-
na storiti vse, da invalidom
da enake možnosti. Za ti-
sto, česar država ne zmore,
pa je potreben prispevek in-
validskih organizacij in se-
veda ljudi, ki del svojega
prostega časa ali premože-
nja namenjajo za dobro in-
validov."

Linhartova pot za slepe
Bronaste table z napisi v brajlici so postavili pred dramatikov spomenik, njegovo rojstno hišo 
ter radovljiško graščino. 

Table, tako kot spomenik A. T. Linharta, delo kiparja Staneta
Kolmana, omogočajo slepim pridobivanje informacij brez
pomoči spremljevalcev.

Mateja Rant

Gorje - Zato predlagajo, da bi
o sprejetih sklepih o delitvi
premoženja med občinama
Bled in Gorje razpisali refe-
rendum. Pobudi za razpis re-
ferenduma so priložili tudi
109 podpisov občanov in za-
htevali, da se do morebitne
referendumske odločitve za-
drži izvajanje omenjenih
dveh sklepov. Župan Peter
Torkar je dejal, da bo za pro-
učitev pobude in izdajo pra-
vnega mnenja zaprosil služ-
bo vlade za regionalno politi-
ko in lokalno samoupravo.

Predsednik občinskega od-
bora SDS Alojz Poklukar je v
imenu predlagateljev refe-
renduma poudaril, da gre za
občutljivo področje delitve
premoženja, pri katerem bo
potrebno temeljito pretehtati
vse rešitve in ga urediti tako,
da bo zajeto vse premoženje,
ki v določenem deležu pripa-
da občini Gorje. Prepričan je,
da bo imela predlagana deli-
tev premoženja med občina-

ma tudi dolgoročne posledi-
ce, ki bi lahko predstavljale
izjemno finančno breme za
občino. S tem ko delitvene bi-
lance niso izvedli v roku, ki
ga predvideva zakon, pa naj
bi izgubili tudi premoženje
na območju občine Bled.
"Blejskega nočemo, gorjan-
skega ne damo," je ob tem
poudaril Poklukar, ki meni,
da občini Gorje med drugim
pripada sorazmerni delež pri
nogometnem igrišču na Ble-
du, Festivalni dvorani, ledeni
dvorani, smučišču Straža,
kampu Zaka, veslaškem cen-
tru, knjižnici in zdravstve-
nem domu na Bledu ter golf-
skem igrišču. Župan Peter
Torkar odgovarja, da so se
odločili za delitev po zakonu
in da te stvari ne sodijo v de-
litveno bilanco. Prepričan je,
da je bila to za Gorje dobra
poteza. "Sprejetje delitvene
bilance nam omogoča vpis
lastniške pravice in pravno
ureditev razmerij, da bi lahko
začeli normalno delovati kot
občina," je še dodal Torkar.

Referendum o delitveni bilanci
V občinskem odboru SDS Gorje so prepričani,
da sta bila na izredni seji sprejeta sklepa o
delitveni bilanci med občinama Bled in Gorje v
škodo slednje.

Ana Hartman

Žirovnica - Žirovniški občin-
ski svetniki so na zadnji seji
sprejeli razvojni program ob-
čine Žirovnica 2009-2016 z
elementi do leta 2020, ki po
besedah snovalcev temelji na
povezovanju turizma in kul-
ture. Kot pravi Slavka Zupan
iz podjetja K&Z Svetovanje
za razvoj, ki je sodelovalo pri
pripravili programa, ima Ži-
rovnica tri ključne prednosti:
kakovosten podeželski pros-
tor in izjemno krajinsko po-
dobo, bogato kulturno dediš-
čino (od Prešerna, Čopa,
Finžgarja, Janše ...) in zdravo
socialno okolje: "V bolj pre-
mišljenem in tržno usmerje-
nem povezovanju kulture,
turizma in podeželja vidimo
pomembno razvojno prilož-
nost. Turisti vse bolj povpra-
šujejo po izvirnih doživetjih,
goste pa imamo na svojem
pragu - na Bledu, Šobcu ..."

Kot je pojasnila Zupanova,
bodo vizijo povezovanja tu-
rizma in kulture uresničili
prek štirih ciljev oz. razvoj-
nih usmeritev - in sicer po-
stati prepoznavna in zažele-
na destinacija za doživljanje
izvirne slovenske kulture in
podeželja, ohranjanje narave
in krajinske podobe, vzdrže-
vanje zdravega socialnega

okolja ter prijazne in učinko-
vite občine. Program oprede-
ljuje štirinajst ukrepov, zno-
traj katerih je 53 projektov.
Do leta 2020 naj bi izvedli
šestnajst večjih investicij, kot
so gradnja kanalizacijskega
omrežja s ciljem priklopa 80
odstotkov gospodinjstev na
čistilno napravo (zdaj tri-
najst odstotkov), obvoznic
Vrba in Breznica, kulturno-
informacijskega centra, po-
slovne cone in večnamenske
dvorane, boljša prometna
varnost z gradnjo pločnikov
ob regionalnih cestah, uredi-

tev rekreacijskega območja
Završnica in mladinskega
centra, razširitev vrtca in po-
večanje kapacitet za oskrbo
starejših na domu oz. poskr-
beti za domsko oskrbo ...

Župan Leopold Pogačar je
poudaril, da so ta strateški
dokument pripravili s sode-
lovanjem širše javnosti in

stroke: "Skupaj smo prišli do
konsenza, v kateri smeri naj
se občina razvija. Dokument
ni namenjen le občinski
upravi, ampak vsem akter-
jem razvoja občine." Prepri-
čan je, da izvajanje 23 milijo-
nov evrov vrednega progra-
ma lahko ogrozita le predol-
ga kriza in nezainteresira-
nost tistih posameznikov, ki
lahko pripomorejo k nadalj-
njemu razvoju občine. 

Svetniki so se strinjali, da
je razvojni program dobro
zastavljen in da je treba po-
sebno pozornost nameniti

turizmu in kulturi. V razpra-
vi so se dotaknili še proble-
matike razvoja kmetijstva in
prometnih povezav, umešča-
nja objektov v prostor, ure-
ditve mladinskega centra in
kolesarskih poti, črnih gra-
denj na kmetijskih zemljiš-
čih, izkoriščanja planin za
aktivni turizem ...

Prihodnost v turizmu in kulturi
V občini Žirovnica so sprejeli razvojni program do leta 2016, ki opredeljuje
53 projektov. Nadaljnji razvoj bo temeljil na povezovanju turizma in kulture.

Slavka Zupan: "V bolj premišljenem in tržno 
usmerjenem povezovanju kulture, turizma 
in podeželja vidimo pomembno razvojno priložnost.
Turisti vse bolj povprašujejo po izvirnih doživetjih,
goste pa imamo na svojem pragu - na Bledu, 
Šobcu ..."
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Stojan Saje

Naklo - Aprila 1999 so člani
vodstva Občine Naklo s
predstavniki društev in šole
prvič obiskali poljsko mesto
z imenom Naklo nad Note-
cia. Leto zatem so v Naklem
podpisali listino o prijatelj-
stvu, kar je spodbudilo izme-
njave športnih in kulturnih
organizacij ter sodelovanje
izobraževalnih ustanov.

"Zelo sem vesel, da sem
lahko tukaj po dolgih letih
stikov kot predstavnik polj-
ske občine Naklo nad Note-
cia. Nekaj ljudi iz vaše obči-
ne sem srečal lani ob obisku
na Poljskem. V Sloveniji
sem prvič. Želim spoznati
prijateljsko občino in razširi-
ti sodelovanje na druga po-
dročja, morda tudi na gospo-
darstvo. Vrata so vsekakor
odprta v obeh evropskih dr-
žavah. Ob tej priložnosti bi
rad predal iskrene pozdrave
naših občanov tukajšnjim
prebivalcem. Prvi vtis ob
sprejemu pri vas je čudovit.
Že sedaj pa vas vabim, da se
ob deseti obletnici podpisa
listine o prijateljstvu sreča-

mo na Poljskem," je izjavil
Zenon Grzegorek, župan
občine Naklo nad Notecia,
po četrtkovem srečanju v
sejni sobi Občine Naklo.
Tam je sprejel sedemčlan-
sko delegacijo iz Poljske žu-
pan Janez Štular, pridružila
pa sta se mu podžupan Ivan
Meglič in Drago Goričan,

direktor občinske uprave. V
četrtek popoldne so gostje
obiskali Kranj in dom župa-
na Štularja v Strahinju. V
petek so si ogledali podjetje
LPKF, Osnovno šolo Naklo
in Dom starejših občanov v
Naklem, Biotehniški center
Naklo v Strahinju, Dupljan-
sko graščino in Vogvarjevo

hišo v Spodnjih Dupljah ter
kmetijo Jeglič in Taborsko
cerkev v Podbrezjah. Zvečer
so se srečali z občinskimi
svetniki pri Trnovcu. Soboto
so izkoristili za ogled tu-
rističnih krajev in udelež-
bo na kulturni prireditvi v
Zgornjih Dupljah. V nedeljo
so se vrnili na Poljsko.

Obisk Poljakov v občini Naklo
Stiki med gorenjsko občino Naklo in poljsko občino Naklo nad Notecia trajajo že desetletje. Minuli
teden so v Naklem gostili sedemčlansko delegacijo iz Poljske.

Suzana P. Kovačič

Kranj - V soboto je po vsej
Sloveniji potekala priredi-
tev Šport špas - 2. dan dru-
ženja in gibanja treh gene-
racij, ki so jo organizirali
snovalci oddaje Šport špas
iz Televizije Slovenija. Na
Gorenjskem so se družili,
gibali in zabavali v več kra-
jih: na Jesenicah, v Križah,
v Bistrici pri Tržiču, Kra-
nju ... Prireditvi so se pri-
družili tudi Kranjski vrtci,
ki so v zgodnjih dopoldan-
skih urah organizirali dva

pohoda. "Izpred vrtca Moj-
ca na Planini smo se od-
pravili v kanjon Kokre, v
Prešernov gaj, ogledali
smo si hortikulturni vrt in
zaključili pohod na kranj-
skem stadionu," je pove-
dala vzgojiteljica Cveta Ka-
roly. Drugi pohod je po-
tekal izpred igrišča Gibi-
gib na stadionu na Ovčana
po trim stezi do Rupovšči-
ce in nazaj na stadion.
"Obeh pohodov se je udele-
žilo 89 družin oziroma
okoli petsto pohodnikov,"
je povedala pomočnica rav-

nateljice Irena Pavc. Naj-
številnejša je bila devet-
članska družina Škrjanc,
najstarejša udeleženka Fran-
čiška Fortuna, najmlajša
pa dva meseca in pol stara
Lara Kos. 

Športno-družabna prire-
ditev se je nadaljevala na
stadionu. "Imeli smo pro-
mocijo zdrave prehrane in
zdravstveno vzgojno sveto-
vanje, merili smo krvni
tlak," sta povedali diplomi-
rani medicinski sestri Si-
mona Kiphut iz Zavoda za
zdravstveno varstvo Kranj

in Mojca Dolhar iz Zdrav-
stvenega doma Kranj. V
senci dreves je dogajanje z
navdušenjem opazovalo
nekaj stanovalcev iz Doma
upokojencev Kranj. "To, da
smo med mladimi, nas po-
živi," je povedala Marinka
Založnik. Na prireditvi sta
se obiskovalcem predstavi-
la mlada plavalca Nika in
Jan Petrič, dogajanje pa je z
glasbenim nastopom poži-
vila Romana Kranjčan,
okrog katere se je zbrala
množica otrok in z njo za-
pela. 

”To, da smo med mladimi, nas poživi”
V soboto je po vsej Sloveniji potekala prireditev Šport špas, dan druženja treh generacij. V Kranju se
je dveh pohodov udeležilo 89 družin. 

Darja Ovsenik

Kranj - V nedeljo, 10. maja,
se je na Slovenskem trgu
zbrala pisana množica ljudi
na dobrodelni in ekološki
akciji Staro kolo - nov smi-
sel! Skavti so tri mesece
pred dražbo zbirali stara ko-
lesa, jih ob pomoči sponzor-
ja popravili in jim na delav-

nici na Tednu mladih nade-
li nove, živahnejše barve.
Voditelja dražbe sta vsake-
mu kolesu nadela ime in ga
opremila z zabavno zgodbo,
kar je navdušilo množico
obiskovalcev in spodbudilo
kupce. Tako je cena koles z
izklicne cene 15 evrov po-
skočila tudi do 60 evrov.
Jože Bizovičar - Joco, vodja

programa in logistike na
Tednu mladih, ki je za kolo
z imenom Pink panter po
trdem boju ponudil največ,
se je smeje odpeljal s prizo-
rišča in povedal: "To je pra-
vi Teden mladih! Akcija,
opozarjanje na aktualne
probleme - imamo preveč
avtomobilov in premalo re-
cikliramo." Janez Ciperle,

idejni vodja in organizator
akcije, pa je dodal, da je 
vesel tako dobrega odziva
ljudi, ki so z nakupom koles
podprli dobrodelno in eko-
loško akcijo. Z dražbo so
zbrali 562 evrov, ki jih bodo
namenili Zavodu Korak
(Zavod za varstvo in rehabi-
litacijo oseb po poškodbi
glave). Z akcijo želijo opo-
zoriti na to, da je kolo v
času, ko se večinoma preva-
žamo z avtomobilom, odlič-
na alternativa, ki ponuja re-
kreacijo, nič skrbi s parkira-
njem in prispevek k manj-
šemu onesnaževanju.

Staro kolo - nov smisel!
Kranjski skavti in Klub študentov Kranj so v okviru Tedna mladih na 
dobrodelni dražbi prodajali stara-nova kolesa, ki so navdušila mimoidoče.

Delavska hranilnicaDelavska hranilnica

PODRUŽNICI DELAVSKE HRANILNICE V 
KRANJU IN JESENICAH MNOŽIČNO PRIVABLJATA

NOVE KOMITENTE

ZAKAJ?
ODGOVOR NAJDE VSAKDO V NEKAJLETNI 

IZJEMNO UGODNI PONUDBI NAŠIH STORITEV

● imetniki osebnih računov imajo največ ugodnosti, 
zato se jim morate pridružiti;

● dajemo ugodne gotovinske kredite do 120 mesecev
in stanovanjske kredite do 360 mesecev, s fiksno
obrestno mero;

● omogočamo vam depozitno varčevanje celo 
do 4,30 % z nominalno obrestno mero;

● nudimo vam rentno varčevanje z do 5,40 % nominalno
obrestno mero;

● zanimivo je varčevanje z varčevalno knjižico
z 2,65 % nominalno obrestno mero;

● ohranjamo najcenejše plačevanje položnic,
samo 0,39 EUR in 0,69 EUR;

● obrestne mere so fiksne, že vrsto let pa ohranjamo 
najnižje stroške plačilnega prometa.

Če prinesete ta oglas, vam odobrimo potrošniški kredit
do 120 mesecev, BREZ STROŠKOV ODBRITVE in znižano
obrestno mero za 0,60 odstotne točke od redne, že tako
ugodne ponudbe!

Z veseljem Vas pričakujemo v naših poslovnih enotah: 
v Kranju, Koroška cesta 19, tel.: 04/2815 300 (-09), 
na Jesenicah, Cesta maršala Tita 63, tel.: 04/580 92 70
(-74), vsak delovni dan od 8.30 do 17.00 ure.

Spletna stran: www.delavska-hranilnica.si
E-pošta: info@delavska-hranilnica.si

Janez Štular je v Naklem sprejel delegacijo, ki jo je vodil Zenon Grzegorek (desno) iz 
poljske občine Naklo nad Notecia.

Mateja Rant

Bled - Kulturno in kulina-
rično druženje omenjenih
treh občin je tokrat pripra-
vila blejska občina v sode-
lovanju s Turizmom Bled.
"Kremna rezina sreča ka-
pučino in sirov štrukelj 
bi lahko poimenovali to tra-
dicionalno srečanje, ki smo
ga pripravili že peto leto po
vrsti, Bled pa ga gosti dru-
gič," je pojasnil pobudnik
teh srečanj Christian Zei-
chen iz Vrbe na Koroškem. 

Zamisel za tovrstna sre-
čanja se je porodila njegovi
ženi, slikarki Christini Ze-
ichen, ko je razstavljala na
Bledu. Njene slike si je do
15. maja tudi tokrat mogo-
če ogledati v prostorih obči-
ne Bled. Za uvod v prijetno
druženje treh občin so v so-

boto poskrbele mažoretke
in godba na pihala iz Ge-
mone. Zbrane v Zdravili-
škem parku so nagovorili
tudi župani vseh treh ob-
čin, ki so si ob tem izme-
njali darila. "To je zagotovo
eno naših najlepših sodelo-
vanj. To je tudi lepa prilož-
nost, da mladina iz vseh
treh občin pokaže, kaj
zna," je poudaril blejski žu-
pan Janez Fajfar. V kultur-
no zabavnem programu so
nastopili še mladinska fol-
klorna skupina in skupina
akrobatskega rokenrola iz
Vrbe ter plesalci blejskega
plesnega studia in folklor-
ne skupine Bled. Ob stojni-
cah pa je bilo mogoče po-
skusiti koroške sirove
štruklje in italijanski kapu-
čino ter se posladkati z
blejsko kremno rezino. 

Prijateljsko druženje
treh občin
V soboto so na Bledu pripravili peto srečanje 
prijateljskih občin Bleda, Gemone in Vrbe. 

Za uvod v srečanje treh mest so poskrbele mažoretke 
in godba na pihala iz Gemone. 
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Dovje - Minuli konec tedna
so člani moto klubov na Go-
renjskem pripravili kar ne-
kaj srečanj (Poljane, Gorje
...), najbolj množično pa je
bilo sedaj že tradicionalno 5.
srečanje članov IPA (Med-
narodno policijsko združe-
nje) moto klubov Slovenije,
ki ga je pripravil IPA - RK
Gorenjska. Čeprav se polici-
sti in njihovi prijatelji skuša-
jo po cestah voziti čim bolj
varno in biti zgled drugim,
pa so ob srečanju na Dov-
jem pripravili tudi tradicio-
nalni blagoslov, za katerega
sta poskrbela domači žup-
nik Franc Urbanija in ne-
kdanji župnik v Kranjski
Gori Janez Avsenik, ki se je
sicer preselil v Mengeš. Po-
leg obeh župnikov so srečo

na cesti zbranim zaželeli
tudi predsednik IPA - RK
Gorenjska Boštjan Knific,
župan Jesenic in poslanec
Tomaž Tom Mencinger, žu-
pan Žirovnice Leopold Po-
gačar, podžupan Kranjske

Gore Blaž Knific, predsed-
nik IPA Slovenije Simon
Švarc in predstavnik Policij-
ske uprave Kranj Andrej Za-
krajšek, na promocijsko vož-
njo prek Italije in Avstrije v
Kranjsko Goro pa je vse ude-

ležence srečanja (med njimi
je bil tudi policist in sloven-
ski rekorder v smučarskih
skokih Robert Kranjec) po-
peljal komandir postaje Pro-
metne policije Kranj Jože
Pasar.

Policistom blagoslovili motorje

Župnika Franc Urbanija in Janez Avsenik sta žegnala tudi jeklene konjičke policistov. 

Moste pri Komendi

Jubilej PGD Moste

Gasilci iz Most pri Komendi so v soboto s parado skozi vas,
mašo v moščanski cerkvi in zabavnim programom na slove-
sen način obhajali 80-letnico delovanja društva, ki so se je
udeležili tudi številni gasilci iz sosednjih krajev. Vrhunec
praznovanja je bila predaja ključev za novo gasilsko vozilo,
ki bo še izboljšalo učinkovitost njihovega dela. ”Zahvala za
podporo in pomoč pri nabavi novega vozila gre predvsem
občini, seveda pa tudi številnim krajanom in podjetjem, ki
so nesebično prispevali svoj znesek,” je povedal predsednik
PGD Moste Roman Kosirnik. Za slovesno vzdušje na prire-
ditvi so poskrbeli mengeški godbeniki, praznovanje pa se je
nadaljevalo z zabavno gasilsko veselico. J. P.

Komenda

Glavarjeva cesta bo razkopana

Občina Komenda je z javnim razpisom pridobila izvajalca
za gradnjo kanalizacije na odseku Glavarjeve ceste od gasil-
skega doma do športne dvorane. Kot je povedal župan To-
maž Drolec, so izbrali podjetje Gratel, ki bo projekt, vreden
142 tisoč evrov, začelo izvajati v kratkem. Dela bodo trajala
predvidoma dva meseca, zaradi česar bo promet po glavni
komendski cesti precej oviran. Večjih zapor naj sicer ne bi
bilo, so pa svetniki že predlagali, da bi za to obdobje tovor-
ni promet preusmerili na regionalno cesto Mengeš-Brnik in
na Kranjsko cesto. J. P. 

Visoko 

Danes državno srečanje Orffovih skupin

V kulturnem domu na Visokem (občina Šenčur) danes po-
teka 14. državno srečanje Orffovih skupin v organizaciji Slo-
venskega društva Carla Orffa in KUD-a Valentina Kokalja Vi-
soko. Dvajset šolskih skupin iz vse Slovenije se bo prvič
predstavilo ob 9.30, drugi koncert pa bo ob 12.30. S. Š.

Celovec

Romanje h Gospe Sveti

Na Krki/Gurk pri Celovcu,
kjer je sedež krške oziroma
krško-celovške škofije, se
danes začenja 17. kulturni
teden koroških Slovencev.
Prireditve se bodo vrstile do
torka, 19. maja. V nedeljo,
17. maja, bo romarski dan,
na katerem so dobrodošli
tudi romarji iz Slovenije. Ob
pol devetih bo dvojezična
maša v cerkvi samostana na
Krki, opoldne pa slovenska
maša v romarski cerkvi pri
Gospe Sveti. V njej bo ob 14.
uri koncert treh koroških
slovenskih zborov, ob 15. uri
pa še šmarnice. J. K.

Kranj

Test hoje

Na Kokrici bo jutri od 9. ure
do 11.30 potekal test hoje v
organizaciji Zdravstvenega
doma Kranj. Dolžina proge
je dva kilometra, lokacija je
ob izvozu/ uvozu na avto-
cesto Kranj zahod oziroma
približno petsto metrov od
gostišča Dežman v smeri
proti Naklemu. Vsem zain-
teresiranim bodo izmerili
telesno sposobnost in sve-
tovali. S. K.

Podbrezje 

Gasilci in lovci čistili okolico

Tudi letos je Prostovoljno gasilsko društvo Podbrezje v sode-
lovanju z Lovsko družino Dobrča organiziralo očiščevalno
akcijo po Podbrezjah in okoliških gozdovih. "Lovci so se po-
dali od Zvirč proti Podbrezjam, kjer je v Podbreški gmajni
zelo popularno odlagati smeti. Pobiralci smo se odpravili
tudi do Gobovc, na vzhodu pa nas je omejila Tržiška Bistri-
ca. V za ta čas zelo lepem vremenu je sodelovalo okoli 42
vaščanov Podbrezij in lovcev, ki nam ni vseeno, da smeti
ležijo kar vsevprek," nam je sporočil Boštjan Aljančič,
predsednik podbreških gasilcev. Nabrane smeti, ki jih je bilo
za dve traktorski prikolici, so z gasilskim traktorjem odpeljali
na kovorsko deponijo. Smeti je bilo za dve skopati traktorski
prikolici. "Ker se nam je pokvaril gasilski traktor, je moral
eno prikolico odpeljati tudi Marjan Černilec s svojim traktor-
jem. Odvažati nam je pomagal tudi Simon Gortnar s svojim
kombijem in prikolico. V sredo, 22. aprila, pa smo v sodelo-
vanju z učenci in učiteljicami podružnične šole Podbrezje in
podbreških gasilcev očistili ulice po vasi in tudi na ta način
prispevali svoj delež k dnevu Zemlje. Zahvaljujemo se ko-
munalnemu podjetju in občini Tržič, ki sta nam dovolila
smeti deponirati na kovorskem smetišču. Občina Naklo pa
nam je prispevala malico, ki so nam jo pripravili v gostilni Pri
Slavki v Podbrezjah, pojedli pa smo jo na gasilskem vrtu," še
dodaja Aljančič. D. Ž.

Škofja Loka 

Občina vložila predlog za stečaj LTH

V torek je svetnik Blaž Kavčič na seji škofjeloškega
občinskega sveta med pobudami in vprašanji opozoril na
nevzdržno stanje v podjetju LTH, pritegnila sta mu tudi
Franci Feltrin in Anton Peršin. Župan Igor Draksler je
napovedal, da bo občina kot ena od upnic že naslednji dan
sprožila stečajni postopek, saj ni upanja za ohranitev
proizvodnje. Za delavce, doslej tako rekoč priklenjene na
podjetje, bo to pomenilo prehod na zavod za zaposlovanje in
prejemanje vsaj nadomestil za brezposelnost, za njihovo so-
cialno varnost bo poskrbljeno tudi prek centra za socialno
delo z rednimi iz izrednimi socialnimi pomočmi, občina pa
se je na takšne razmere že pred leti pripravila s posebnim
skladom proti revščini. Ob tem svetniki ugotavljajo, da se s
problemom tolikšnega obsega doslej še niso srečali. Občina
Škofja Loka je v sredo po predhodnem dogovoru s
sindikatom LTH napoved uresničila in na Okrožno sodišče
v Kranju vložila predlog za stečaj LTH. D. Ž., B. B.

Jasna Paladin

Kamnik - Matična knjižnica
Kamnik je kot druga sploš-
na knjižnica in ena prvih
kulturnih ustanov pri nas
nasploh pred dnevi prejela
certifikat ISO 9001:2008
za sistem vodenja kakovo-
sti, ki ga podeljuje Sloven-
ski inštitut za kakovost in
meroslovje. "Že doslej smo

sledili uporabnikovim že-
ljam, potrebam in zahte-
vam ter svoje znanje neneh-
no nadgrajevali, a ves čas
smo se spraševali, ali ima
naše prizadevanje učinke in
ali je naša usmeritev prava.
V projekt sistema kakovosti
smo se po tehtnem premis-
leku in mnogih dvomih
vključili januarja 2007, pri-
dobitev certifikata pa je za

nas potrditev, da smo na
pravi poti," je povedala di-
rektorica kamniške knjižni-
ce Breda Podbrežnik Vuk-
mir. Po dveh letih izobraže-
vanja in notranjih ter zuna-
njih presoj bo knjižnica
zdaj uporabnikom še bolj
prijazna, certifikat pa je
knjižnica pridobila prav v
letu, ko praznuje svojo 60-
letnico.

Knjižnica prejela certifikat kakovosti

Breda Podbrežnik Vukmir
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Škofja Loka - Čeprav v letoš-
nji sezoni članski rokometni
ekipi Merkurja ni šlo vse po
načrtih, saj so si na prven-
stveni lestvici želeli biti bliže
zgornjemu delu, pa so ob za-
ključnih obračunih v ligi za
obstanek že nekaj časa brez
skrbi, saj so si tudi v novi se-
zoni zagotovili status prvoli-
gašev. 

Te dni pa so za veliko vese-
lje v taboru loških rokometa-
šev zaslužni njihovi naraš-
čajniki, saj je ekipa kadetov
Merkurja na finalnem tur-
nirju v Celju po 24 letih po-
skrbela, da ima Škofja Loka
znova slovenske kadetske pr-
vake. "Čeprav v ekipi ni iz-
stopajočih posameznikov,
pa smo gradili na kolektivni
igri, kondiciji in moči. Fant-
je, stari sedemnajst let in
mlajši, so trenirali vsak dan,
konec tedna so jih čakale
tekme. V rednem delu pr-
venstva niso izgubili niti
ene, prva in edina je bila na
finalnem turnirju proti Vele-
nju, ki so jo izgubili za gol.
Ker je Velenje izgubilo s Ce-
ljem, naši fantje pa so nato
najprej premagali Cimos
Koper in z res fanatično igro
za kar šest golov še Celje, so
zasluženo postali prvaki," je
ob sredinem slavju v domači

dvorani Poden povedal tre-
ner Robert Bradeško.

Novi slovenski kadetski
prvaki so čestitke vodilnih v
klubu in priložnostna darila

dobili na sredini prvenstveni
članski tekmi, ko je ekipa
Merkurja gostila Krko in na
koncu tekme iztržila neodlo-
čen izid 29 : 29. Prav tako pa

je bila tekma tudi priložnost
za slovo od igralcev Boštjana
Bitežnika, Mateja Galofa in
Boštjana Ficka, ki so se odlo-
čili, da letos končajo svojo
rokometno kariero. "Današ-
njo tekmo smo odigrali
malo preveč ležerno, vendar
smo na koncu zasluženo
osvojili točko. Zaradi po-
škodb v zadnjem času ekipi
nisem več mogel veliko 
pomagati in čas je, da se iz-
kažejo mlajši," je ob slovesu
od svoje dvajsetletne kariere
rokometaša povedal Matej
Galof. 

Domačin Matej Galof (na sliki v zelenem Merkurjevem dresu) je kar dve desetletji polnil
gole nasprotnikov Škofjeločanov, v sredo pa je odigral zadnjo tekmo. / Foto: Gorazd Kavčič

V športni dvorani Poden bo ta konec tedna potekal fi-
nalni rokometni turnir državnega prvenstva za starejše
dečke. Začel se bo jutri, v soboto, ob 10.30 s tekmo
med ekipama domačega Merkurja in Krškega, sledile
bodo tekme Črnomelj - Celje PL, Krka - Celje PL in ob
16.30 Merkur - Črnomelj. V nedeljo ob 10.30 bo še tek-
ma Črnomelj - Krško, ob 12. uri pa Merkur - Celje PL.

Nov mejnik loškega rokometa
Kadeti Merkurja so si na finalnem turnirju v Celju priigrali naslov najboljše rokometne ekipe v
Sloveniji, člani pa so se na sredini tekmi proti Krki poslovili od treh igralcev, ki so zaključili kariero:
Boštjana Ficka, Mateja Galofa in Boštjana Bitežnika.

Vilma Stanovnik

Sebenje - Minulo soboto so v
Sebenjah prvič pripravili pri-
reditev, ki so jo poimenovali
Stari orli 2009. Pobudo za
srečanje nekdanjih smučar-
jev skakalcev sta dala nekda-
nja tržiška orla Matija Steg-
nar in Robert Meglič. "Ne-
kdanji in sedanji skakalci se
sicer večkrat srečamo na for-
malnih tekmovanjih, kjer pa
ni časa za sproščeno druže-
nje. To pa je glavni namen
današnjega srečanja, ki
upam, da bo postalo tradicio-
nalno," je ob prireditvi pove-
dal Matija Stegnar, ki ga je
najprej s prijatelji čakala no-
gometna tekma, na kateri so
se pomerili domači vaški
mojstri nogometa proti ska-
kalnim trenerjem SZS (z 9 :
8 so bili boljši domačini),
nato pa seveda tekma na se-
benjski 25-metrski letalnici,
kjer so zmagovalci postali
prav vsi (41!), ki so si še upa-
li skočiti. Poseben aplavz so

poželi domači skakalni moj-
stri in najstarejši udeleže-
nec, 60-letni Sašo Kurent.

V elegantnem slogu so
številni gledalci lahko obču-
dovali tudi skoke najboljšega

slovenskega skakalca vseh
časov Primoža Peterke, ki je
priznal, da ga poleta že dolgo
ni bilo tako strah kot v Sebe-
njah. Z njim se je strinjal
tudi mladi domači reprezen-

tant Mitja Mežnar, mnogi
drugi (Jernej Damjan, Ro-
bert Kranjec, Franci Petek,
Matjaž Zupan ...) pa so pole-
te na sebenjski velikanki raje
opazovali iz trdnih tal. 

Tudi stari orli še dobro letijo
Nekdanji tržiški skakalci so bili pobudniki za zanimivo srečanje nekdanji skakalcev, ki so se jim
pridružili tudi še dejavni tekmovalci.

Za spomin na prvo tekmo starih orlov so se udeleženci postavili v iztek 25-metrske 
letalnice v Sebenjah.

KOMENTAR
Vilma Stanovnik

S svetovnim prvenstvom
elitne skupine, ko so se
naslova najboljših zno-

va veselili ruski hokejisti (pod-
prvaki pa so znova postali Ka-
nadčani), se je minuli konec
tedna končala letošnja hokej-
ska sezona. Za prave ljubitelje
hokeja še ne povsem, saj on-
stran Atlantika še potekajo
boji za letošnji Stanleyjev po-
kal v najmočnejši hokejski ligi
na svetu, NHL. Toda naši ho-
kejisti pri tem nimajo več no-
bene vloge, saj so se Kralji mo-
štva Anžeta Kopitarja že pred
končnico poslovili od tekmo-
vanja. 

Tako je te dni pravi čas za
pregled minule sezone. Naj-
prej seveda reprezentančne,
kjer se ni zgodilo nič pretreslji-
vega. Naša reprezentanca je
pregorela na kvalifikacijskem
turnirju za nastop na olimpij-
skih igrah, prav tako se ji za
naslednje leto ni uspelo uvrstiti
na svetovno prvenstvo elitne
skupine. Z drugim mestom še
vedno ostaja na robu med dru-
go in elitno skupino svetovnega
hokeja in velikim upanjem, da
se ji bo med najboljše uspelo
uvrstiti prihodnjo pomlad, ko
bo Slovenija gostiteljica kvalifi-
kacijskega turnirja. 

Prav veliko novega ni tudi v
slovenskem klubskem hokeju,
kjer na prestolu ostaja ekipa
Acroni Jesenic, ki je v velikem
finalu, kljub ne ravno prepri-
čljivi igri, imela več hokejske-

ga znanja in rutine kot večni
nasprotniki iz Tivolija. Druge
ekipe na čelu z Bledom, Tri-
glavom in Mariborom so sicer
pokazale napredek, toda nji-
hove klubske blagajne so še
preveč uboge, da bi lahko ob-
držali najboljše domače igral-
ce in se okrepili s kakšnim tuj-
cem. 

Podobno je v ligi EBEL, kjer
je po velikem začetnem zago-
nu Jeseničanom v odločilnih
trenutkih zmanjkalo denarja
in (posledično) tudi želje po
zmagah. Kako bo v novi sezo-
ni (tudi zaradi denarja), zdaj
lahko le ugibamo. Dejstvo je,
da tudi igranje za rdeče šam-
pione že nekaj časa ni več
zgolj čast in da bo za (bistve-
ne) premike v slovenskem in
gorenjskem hokeju treba nare-
diti kaj pomembnega. A v
času gospodarske krize bodo
morda še največji zavezniki
hokejistov navdušeni navijači,
ki jih zadnji pustijo na cedilu.
Toda tudi zanje bo treba igra-
ti dober hokej. Zato so ta te-
den jeseniški hokejisti že priče-
li kondicijske priprave na
novo sezono, v vodstvu kluba
pa naj bi na skupščini v začet-
ku junija vsaj nakazali, da si
želijo imeti dober kolektiv tako
v pisarni kot na ledu, tako 
v klubu kot reprezentanci. Si-
cer bo tudi nova hokejska se-
zona (tako kot minula) ena
tistih, ki jih je najbolje hitro
pozabiti.

Na ledu (skoraj) nič novega
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Kranj - Pred sodni senat
Okrožnega sodišča v Kranju
sta ta teden stopila 32-letni
Boštjan Razingar in 29-letni
Amir Bešić, oba z Jesenic,
ker naj bi 30. decembra lani
na Jesenicah oropala pismo-
nošo Gašperja Balantiča, ki je
tega dne raznašal pokojnine,
zato je imel pri sebi 8.581 ev-
rov. Jeseničana naj bi 16. de-
cembra načrtovala tudi rop
pošte v Radovljici, a sta si v
zadnjem trenutku premislila,
vseeno pa jima tožilstvo očita
dogovora za hujše kaznivo
dejanje. Novi kazenski zako-
nik za rop predvideva kazen
od treh do petnajst let zapora,
za dogovor za kaznivo deja-
nje pa do enega leta zapora. 

Po navedbah obtožbe, ki jo
je zastopala okrožna državna
tožilka Marija Marinka Jeraj,
naj bi se Razingar in Bešić
30. decembra lani okoli 8.30
z avtomobilom pripeljala na
cesto Toneta Tomšiča na Je-
senicah, kjer sta počakala na
poštarja Gašperja Balantiča.
Tam je domnevno Boštjan
Razingar pristopil k pismo-
noši in zahteval, da mu izro-
či torbo, ker pa je ni takoj do-
bil, je izvlekel pištolo, napel
udarno kladivo in jo usmeril
v poštarja. Slednji je tedaj ro-
parju prepustil pištolo. Ra-
zingar naj bi po tem stekel
do avtomobila, v katerem ga
naj bi čakal Bešič. Že 16. de-

cembra lani okoli 19.25 pa
naj bi se Jeseničana pripelja-
la v Radovljico, parkirala ne-
koliko stran od pošte, na avto
namestila ukradene registr-
ske tablice, se preoblekla,
nato pa odšla do pošte, kjer
sta opazovala, kako natovar-
jajo denar v poštno vozilo.
Čeprav naj bi se dogovorila,
da izvedeta rop, ga na koncu
nista izvršila. 

Razingar je v zagovoru
okrožni sodnici Marjeti Dvor-
nik dejal le, da je bil tistega
jutra, ko so na Jesenicah oro-
pali poštarja, doma in v pe-

karni Planika, medtem ko
soobtoženi Bešić ni povedal
ničesar. Oropani poštar pa
se spominja, da je najprej
mislil, da gre za šalo, šele ko
je zagledal pištolo, je spo-
znal, da ima neznani moški
zelo resne namene. 

Ko so kriminalisti konec
decembra lani prijeli Razin-
garja in Bešića, so ju osumi-
li še treh oboroženih ropov.
18. decembra 2007 naj bi
tako oropala varnostnika
med oddajo gotovine v nočni
trezor na Spodnjem Plavžu
na Jesenicah 18. decembra

lani in odnesla 44.150 evrov,
16. januarja lani naj bi iz bla-
gajne jeseniškega Jeko-ina
odnesla 36.445 evrov, 18. av-
gusta lani pa iz blejskega ho-
tela Savica kar 153.844 evrov.
Denar naj bi po navedbah
kriminalistov večinoma po-
rabila za nakup stanovanja
na slovenski obali, namera-
vala naj bi kupiti tudi stano-
vanje v Ljubljani, eden od
njiju pa naj bi si kupil še dva
luksuzna avtomobila. Po na-
ših podatkih kranjsko tožil-
stvo za ta dejanja obtožnice
še ni vložilo na sodišče. 

Na sodišču najprej rop poštarja
V Kranju so začeli soditi Boštjanu Razingarju in Amirju Bešiću, obdolženima ropa poštarja na Jesenicah
in načrtovanja ropa radovljiške pošte. Policisti so ju ovadili še zaradi treh drznih ropov na Gorenjskem,
za katere pa kranjsko tožilstvo obtožnice še ni sestavilo.

Boštjan Razingar (zadaj, v črni majici) in Amir Bešić (spredaj) naj bi poleg jeseniškega 
poštarja oropala še hotel na Bledu, na Jesenicah pa komunalno podjetje in varnostnika. 
Načrtovala naj bi tudi rop pošte v Radovljici. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj - "Enakost pred zako-
nom za vse!!; Proti obsod-
bam brez pravih dokazov;
Odgovornost sodnikov za na-
pačne sodbe; Za odpravo po-
litične korupcije na sodiš-
čih." Takšna in podobna ges-
la so bila napisana na trans-
parentih, ki so jih v ponede-
ljek dopoldne pred sodno
stavbo v Kranju postavili
predstavniki nove civilne ini-
ciative za pošteno in neodvis-
no sodstvo, med katerimi
smo opazili tudi Marijo Ru-
par, ženo nekdanjega tržiške-
ga župana in državnega po-
slanca, sedaj pa lobista Pavla
Ruparja. Prav zoper njega bi
morala tega dne na kranj-
skem sodišču steči ponovlje-
na sodna obravnava zaradi
domnevnega sprejemanja
podkupnine in ogrožanja

varnosti, ker pa Ruparja zara-
di zdravstvenih razlogov ni
bilo na sodišče, so začetek
obravnave na predlog njego-
vega novega odvetnika Fran-
cija Matoza preložili na 20.
maj, ko bodo zagotovili priso-
tnost obdolženca tudi s prisil-
no privedbo, če bo sodišče
tako ocenilo, je zagrozila sod-
nica Marjeta Dvornik.

Pavel Rupar je bil 7. julija
lani obsojen na pogojno dve-
letno zaporno kazen zaradi
zlorabe uradnega položaja ali
uradnih pravic in kaznivega
dejanja ponareditve poslov-
nih listin v nadaljevanju, ker
je leta 1999 kot tržiški župan
na stroške občine omogočil
vgradnjo marmorja v hišo
Lada Srečnika, tedanjega
vodja občinskega urada za
gospodarstvo, prav tako pa je
omogočil, da je občina Tržič
prek študentskih napotnic

Ljubljančanu Ladu Rotu ne-
upravičeno izplačala skupaj
18.955 evrov. Na istem soje-
nju je bil Rupar oproščen ob-
tožbe, da je od podjetnika
Gregorija Debelaka iz Pod-
brezij sprejel okoli dvajset ti-
soč evrov podkupnine in da
je storil kaznivo dejanje ogro-
žanja varnosti, ker naj bi De-
belaku zagrozil, da ga bo

ustrelil v koleno. Zadeva je
kasneje prišla v odločanje na
višje sodišče, ki je potrdilo
obsodilni del razsodbe kranj-
skega sodišča, ki pa mora
vnovič razmisliti o primerni
sankciji. Za kaznivi dejanji,
za kateri je bil Rupar prvič
oproščen, pa mora kranjsko
sodišče po odločitvi višjih
sodnikov sojenje ponoviti. 

Ruparja na sojenje ni bilo, prišla pa je žena
Na kranjskem sodišču so preložili začetek ponovljenega sojenja nekdanjemu tržiškemu županu Pavlu
Ruparju. Pred obtožbami jemanja podkupnine in ogrožanja varnosti ga po novem brani primorski
odvetnik Franci Matoz.

Podporniki Pavla Ruparja, organizirani v civilno iniciativo,
so v pred kranjsko sodno palačo postavili več transparentov.

Simon Šubic

Kranj - Centri za socialno
delo na Gorenjskem, skupaj
jih je pet, so v zadnjih treh le-
tih imeli povečano število ob-
ravnav nasilja v družini,
samo lani so imeli 278 obrav-
nav, je v torek na delovnem
srečanju socialnih delavcev
na temo družinskega nasilja
v Kranju povedala Aleksan-
dra Ogrin, regijska koordina-
torica za obravnavo nasilja. V
lanskem letu so gorenjski po-
licisti izrekli devetnajst ukre-
pov prepovedi približevanja,
regijska intervencijska služ-
ba, ki jo v okviru Centra za
socialno delo Radovljica izva-
ja Krizni center za mlade, pa
je zaradi nasilja v družini iz-
vedla trideset intervencij.
Vseh intervencij je bilo 72.

"Sodelovanje med služba-
mi, ki so pristojne za obra-
vnavo nasilja v družini, se je
v zadnjih letih okrepilo, k če-
mur je pripomogel tudi lani
uveljavljen zakon o prepre-
čevanju nasilja v družini, ki
to sodelovanje tudi zakonsko
predpisuje," je ocenila Ogri-

nova. Družinsko nasilje se
sicer kaže v različnih oblikah
- kot fizično, spolno, psihič-
no in ekonomsko nasilje ter
zanemarjanje, kar se pojavlja
zlasti pri otrocih in starejših.
"Ključen moment v vsaki ob-
ravnavi primera družinskega
nasilja je ocena stopnje ogro-
ženosti žrtve, torej ocena ne-
sorazmerja v moči med pov-
zročiteljem nasilja in žrtvijo,
ki ni le fizično, temveč tudi
čustveno, socialno," dodaja
Ogrinova. 

Vse več družinskega nasilja 
Lani so na Gorenjskem obravnavali 178 primerov
nasilja med štirimi stenami. 

Aleksandra Ogrin 
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Moše

S ceste v drevo

V ponedeljek okoli 17. ure se je na lokalni cesti pri Mošah
smrtno ponesrečil 19-letni voznik osebnega vozila iz okolice
Šenčurja. Z Renaultom Cliom je vozil po lokalni cesti iz
smeri Trboj proti Valburgi. Ko je pripeljal v Moše, je zaradi
neprilagojene hitrosti v levem ovinku izgubil oblast nad vo-
zilom, ki je začelo drseti, nazadnje pa je trčilo v drevo. S. Š.

Kranj

Iščejo ga od aprila

Policisti še vedno iščejo po-
grešanega 42-letnega Da-
mirja Bokuliča (na sliki) s
Kokrice pri Kranju, ki je 10.
aprila odšel neznano kam.
Pogrešani je visok 180 centi-
metrov, srednje postave, ob-
lečen v modre kavbojke in
temno modro jakno Wind-
stoper, temnih kostanjevih
las, delno osivel, na levi stra-
ni pod ušesom pa ima mate-
rino znamenje. Pri sebi nima
osebnih dokumentov. Vse,
ki bi karkoli vedeli o pogre-
šanemu, prosijo, da o tem
obvestijo številko 113 ali PP
Kranj na telefonsko številko
04/233 64 00. S. Š.
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Brigadir Andrej Osterman 
je postal namestnik poveljnika
poveljstva sil Slovenske vojske.

Tema:

Letališče z druge strani

Obletnica

Na sliki: Adriini mehaniki na leto natančno pregledajo približno sto letal. / Foto: Gorazd Kavčič

Vinko Perčič: "V osemdesetih
letih je bilo zaradi visoke 
inflacije še huje, kot je danes."

Okoljevarstvenik Anton Komat
pripravlja dokumentarec o
poplavi v Železnikih.
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Pogovor

Suzana P. Kovačič 

Povišali so vas v čin brigadir-
ja, k činu sodi tudi brigadir-
ska sablja. Če je sablja sim-
boličnega pomena, pa vas je
nov čin povzdignil v namest-
nika poveljnika poveljstva sil
Slovenske vojske. Kako ste to
sprejeli in se pripravili na
novo dolžnost?

"Gre za nadgradnjo nalog
v nizu vodstvenih in povelj-
niških dolžnosti, ki sem jih
opravljal do sedaj tako v
upravnem delu Ministrstva
za obrambo kot Slovenski
vojski. To je zame nov voja-
ški strokovni izziv, za kate-
rega se nenehno priprav-
ljam in mislim, da bom
novo dolžnost, ki je hkrati
moj osebni izziv, uspešno
opravil in izkoristil vse tisto
znanje, ki sem ga pridobil
tako na civilnem kot na vo-
jaško-strokovnem izobraže-
vanju."

Zadnje leto ste poveljevali
Poveljstvu za podporo, ki je v
Vojašnici Kranj. Slišim, da
se vas bodo sodelavci spomi-
njali po tem, da ste bili zelo
dober motivator. Dolžnost
poveljnika Poveljstva za pod-
poro Slovenske vojske ste
torej začeli opravljati v času,
ko se je bilo treba po predse-
dovanju Slovenije Svetu Ev-
ropske unije vrniti v nor-
malne tokove, tudi vojaške.

"V Vojašnici Kranj je se-
dež Poveljstva za podporo,
če poenostavim, je to povelj-
stvo za logistiko. Delo z
ljudmi in ustvarjanje dobrih
medsebojnih odnosov je
eden od najpomembnejših
temeljev za uspešno delova-
nje Slovenske vojske, zato
jih je potrebno nenehno
razvijati. Tako v času pred-
sedovanja kot kasneje je Po-
veljstvo za podporo v Vojaš-
nici Kranj izvajalo tudi šte-
vilne druge logistične nalo-
ge v podporo enotam Slo-
venske vojske doma in v
različnih mirovnih operaci-
jah po svetu. Naše enote na
operacijah kriznega odziva-
nja v tujini namreč za svoje
nemoteno delovanje stalno
potrebujejo učinkovito logi-
stično podporo. Zato pre-
hod v normalne tokove ni
predstavljal nobenih težav. 

Lahko rečem, da je bilo
poveljevanje Poveljstvu za
podporo in hkrati poveljeva-
nje Vojašnici Kranj velik
strokovni izziv, poleg tega
mi je delo v tem okolju tudi
veliko osebno pomenilo, ker
stanujem v Breznici v obči-
ni Žirovnica, ob tem pa sem

velik del svojega življenja
preživel tudi v Pristavi in
Križah v občini Tržič."

Sočasno s poveljevanjem
Poveljstvu za podporo ste
bili poveljnik garnizije v
Ljubljani. Za Slovenijo je
malce specifično, saj po vzo-
ru večine držav nima sedeža
garnizije v glavnem mestu.
Katere so poglavitne naloge
garnizije?

"Naloge garnizij v evrop-
skih mestih so predvsem lo-
gistične in protokolarne v
smislu izvajanja podpore
protokolarnim prireditvam
in drugim večjim aktivno-
stim; na primer garnizija
Dunaj je podpirala svetovno
nogometno prvenstvo, naše
poveljstvo pa je z vozili logi-
stično podpiralo predsedo-
vanje Slovenije Svetu Evrop-
ske unije. Poveljniki garni-
zij se redno letno srečujemo
na konferencah, zadnja je
bila lani v Pragi, na kateri so
poleg mene sodelovali po-
veljniki garnizij z Dunaja,
Berlina, Prage, Bratislave,
Budimpešte, itn. Na teh
konferencah si izmenjamo
tudi nekatere izkušnje. Z
našo prisotnostjo veliko pri-
spevamo k mednarodni pre-
poznavnosti tako Slovenske
vojske kot celotne Slovenije."

Ste bodoči doktor logistike.
Pred tem ste končali študij
prava na Pravni fakulteti v
Ljubljani in tudi kasneje
magistrirali na tej fakulteti.
Bili ste udeleženec vojne za
Slovenijo leta 1991, leto po-
prej ste bili član manevrske
strukture narodne zaščite.
Je bila osamosvojitev pre-
lomna, da ste se pridružili
Slovenski vojski in v njej
tudi ostali?

"Vsekakor je bila to moja
prelomna odločitev, da sem
se pridružil oziroma redno
zaposlil v takratnem Pokra-
jinskem štabu Teritorialne
obrambe RS. Kot zaveden
Slovenec sem se zavedal dej-
stva, da lahko s svojim zna-
njem in izkušnjami pripo-
morem pri graditvi obrambe
naše novo nastajajoče države
in pri graditvi Slovenske voj-
ske. Veliko znanj sem prido-
bil v teritorialni obrambi,
med drugim v takratnem
Odredu teritorialne obram-
be Tržič.

Kot ste že omenili, sedaj
nadaljujem doktorski študij
na Fakulteti za logistiko v
Celju. Menim, da se mora
vsak častnik Slovenske voj-
ske, zlasti pa visok častnik
nenehno izobraževati in

tako pridobivati nova zna-
nja na civilnem kot na voja-
škem področju, kajti le inte-
gracija znanj mu daje kom-
petence, da lahko uspešno
opravlja svoje naloge. Skozi
svoj doktorski študij bom
na interdisciplinarni ravni
povezal pravno in logistično
znanje in s svojo doktorsko
disertacijo prispeval k na-
daljnjemu razvoju Sloven-
ske vojske na logističnem
področju." 

Petnajstega maja je Dan Slo-
venske vojske kot spomin na
začetke usposabljanja prvih
slovenskih vojakov. Letos
smo postali polnoletni, kak-
šen je rezultat testa zrelosti?

"Slovenska vojska danes
Republiko Slovenijo brani
zunaj naših meja, saj sode-
lujemo v številnih operaci-
jah kriznega odzivanja in
smo pomemben partner v
zavezništvu pri ohranjanju
mednarodnega miru. Tako
se naši pripadniki vsako-
dnevno dokazujejo v tujini
in prav naša prepoznavnost
tako doma kot zunaj meja
ter uspešno in visoko profe-
sionalno opravljene naloge v
tujini so na vsakodnevni test
polnoletnosti in zrelosti Slo-
venske vojske."

Je dovolj pripadnikov Slo-
venske vojske v tem trenut-
ku?

"Vedno potrebujemo nove
pripadnike, saj je zahteven,
hkrati pa dinamičen poklic,
ki zahteva stalno rotacijo ka-
dra. Potrebujemo mlade in
perspektivne ljudi, pred-
vsem pa tiste, ki jih veseli vo-
jaški poklic. Vrata novim
kandidatom za poklicne vo-
jake so vedno odprta ...

Ob mojem intervjuju bi
tudi izkoristil to priložnost
in povabil vse bralke in bral-
ce, naj se nam pridružijo ob
Dnevu odprtih vrat v Vojaš-
nici Kranj, ki bo to soboto od
10. do 18. ure. Pokazali vam
bomo našo opremo in pred-
stavili delo v vojašnici. Tako
boste lahko pobližje spoznali
tudi poklic pripadnika Slo-
venske vojske." 

Že dolga leta ste doma v
Breznici pod vznožjem Kara-
vank in ste velik ljubitelj
gora. Je to pri vas tisto, če-
mur rečemo koristno preživ-
ljanje prostega časa?

"Že kot otrok sem se pri-
družil taborniški organizaciji
v Križah. To je bilo obdobje,
ko sem spoznaval lepote hri-
bov in zato še danes rad za-
hajam v gore."

To je zame 
nov vojaški 
strokovni izziv,
za katerega 
se nenehno 
pripravljam in
mislim, da bom
novo dolžnost, 
ki je hkrati moj
osebni izziv,
uspešno opravil
in izkoristil vse
tisto znanje, 
ki sem ga 
pridobil tako 
na civilnem 
kot na vojaško-
strokovnem 
izobraževanju.

Brigadir magister Andrej Osterman, dosedanji poveljnik Poveljstva za podporo in hkrati Vojašnice Kranj, je od srede dalje 
namestnik poveljnika poveljstva sil Slovenske vojske. Pred dnevi so ga povišali v čin brigadirja. Brigadir

magister
Andrej 
Osterman

Brigadirska sablja ob napredovanju

Brigadir mag. Andrej Osterman / Foto: Tina Dokl

DEJSTVA

Poklicna kariera brigadirja mag.
Andreja Ostermana v ministr-
stvu za obrambo od leta 1991 do
danes: Načelnik odseka za učne
zadeve 3. PŠTO Kranj, poveljnik
510. učnega centra Ljubljana, 
načelnik Šole za častnike vojnih
enot v Centru vojaških šol
MORS, namestnik direktorja
Obveščevalno varnostne službe,
svetovalec načelnika GŠSV 
za področje pravnih zadev in 
izobraževanja, načelnik sektorja
za kadrovske zadeve GŠSV, 
načelnik sektorja za kadrovske
zadeve in pravne zadeve v 
Poveljstvu sil SV, načelnik štaba
v Poveljstvu sil Slovenske vojske,
načelnik Centra za doktrino in
razvoj Slovenske vojske, načelnik
Verifikacijskega centra Sloven-
ske vojske, poveljnik Poveljstva
za podporo Slovenske vojske, 
namestnik poveljnika poveljstva
sil Slovenske vojske.
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Reportaža

Simon Šubic

Odgovore na takšna in po-
dobna vprašanje bodo naj-
večji radovedneži lahko po-
iskali to nedeljo, ko bo Aero-
drom Ljubljana s poslovni-
mi partnerji še drugič v me-
secu dni pripravil brezplač-
ne vodene oglede letališča.
Letališka družba je namreč
med 19. aprilom in 17. ma-
jem pripravila mesec odpr-
tih vrat. Za prvi in zadnji dan
je pripravila tudi vodene
oglede, za katere pa žal ne
sprejemajo več prijav. Lahko
pa ta konec tedna še zadnjič
izkoristite druge ugodnosti,
ki jih v mesecu odprtih vrat
ponujajo na Letališču Jožeta
Pučnika Ljubljana. "Zani-
manje za vodene oglede je
tako veliko, da so bila vsa
razpoložljiva mesta takoj za-
sedena. Prijavili so se tako
redni letalski potniki in stro-
kovnjaki za letalstvo kot tudi
družine in tisti, ki jih je strah

letenja," je pojasnila Lea
Jarc, strokovna sodelavka za
razvoj človeških virov v Aero-
dromu Ljubljana. 

Naše največje javno letališ-
če ima zaradi centralne lege
pomembno vlogo v trans-
portnem sistemu države in v
turistični industriji. Trenut-
no na njem deluje devet red-
nih prevoznikov in deset čar-
terskih prevoznikov. Na Br-
niku delujejo tudi trije tovor-
ni prevozniki (DHL, UPS in
TNT). Lani so našteli skoraj
48 tisoč premikov letal, spre-
jeli pa so 1,7 milijona potni-
kov. "Do leta 2015 naj bi šte-
vilo premikov letal naraslo
na 57 tisoč, sprejeli pa naj bi
2,2 milijona potnikov, pove-
čala se bo tudi količina preto-
vorjenega tovora. Naša naj-
pomembnejša investicija v
prihodnjih letih je nov ter-
minal T-2 z zmogljivostjo
2,5 potnika na leto," je razlo-
žila Jarčeva, ki nam je pred-

stavila letališki utrip, kakrš-
nega navadni potniki nimajo
možnosti občutiti. 

Za prtljago je dobro 
poskrbljeno

Po seznanitvi z osnovnimi
postopki, ki jih mora opraviti
vsak potnik na letališču, kot
sta prijava na let in varnostni
pregled, smo se odpravili v
sortirnico prtljage, kjer na
vsakem letališču preži nevar-
nost, da boste na potovanju
ostali brez svoje prtljage. "Na
ljubljanskem letališču se to
zelo redko zgodi, le v 0,03
odstotka primerih," pravi
Klemen Denša, tehnolog
prometa. In kadar se vendar-
le zgodi, kdo ga je tedaj po-
lomil, smo vrtali naprej. "V
tem primeru največkrat pri-
de do napake na zbirnem tra-
ku, kjer prtljago sortirajo po
destinacijah. Tam lahko prt-
ljago odložijo na napačen
voz," je odgovoril naš prvi so-

govornik. A še preden prtlja-
ga prispe do "kritične točke",
gre skozi rentgenski pregled.
Vsako sumljivo izločijo in jo
še enkrat pregledajo. "Če
rentgenolog tudi v drugo ne
razloči dobro, kaj je shranje-
no v kovčku, oziroma mu je
njegova vsebina sumljiva,
poiščemo potnika in kovček
pregledamo v njegovi priso-
tnosti. "Pred vsakim vzletom
letala opravimo tudi varnost-
no kontrolo, da so na letalu
vsi potniki, ki so oddali prtlja-
go. To se zgodi avtomatsko
pri zadnji kontroli vozovnic
ob vkrcanju potnikov na leta-
lo. Če katerega potnika ni, ga
najprej poskušamo najti na
letališču, sicer pa njegovo
prtljago izločimo," je še po-
jasnil Denša. V sortirnici so
sicer lansko leto pregledali in
razvrstili 21 tisoč ton prtljage.

Za sumljivim blagom v
prtljagi oprezajo tudi carini-
ki. Zvonko Perovšek, po-

močnik vodje brniške izpo-
stave Carinskega urada Ljub-
ljana, pojasnjuje, da tukajš-
nji cariniki poleg del in na-
log, ki temeljijo na carinski
zakonodaji EU, opravljajo
tudi naloge, ki ji jih nareku-
jejo zakonodaje na drugih
področjih. "Eno od področij
je tudi spremljanje in izvaja-
nje nadzora nad trgovino z
osebki, ki pripadajo ogrože-
nim živalskim in rastlin-
skim vrstam. Poleg odkriva-
nja in sankcioniranja teh kr-
šitev se posvečamo tudi pre-
ventivi, saj s predavanji in
sodelovanjem na razstavah
ali drugih prireditvah osveš-
čamo državljane, še posebej
pa mlade, o tej problematiki.
Z odkrivanjem ponaredkov
raznega blaga, predvsem pa
ponarejenih zdravil in sred-
stev, ki se zlorabljajo pri
športu (doping), pa skrbimo
za varstvo potrošnikov ter
njihovo zdravje," je povedal
Perovšek.

Za površneže ni prostora

Najlepši razgled na vsa-
kem letališču imajo kontro-
lorji, ti na Brniku sedijo na
višini 24 metrov, ko pa bodo
zgradili nov stolp, naj bi se-
deli vsaj dvajset metrov višje.
"Naša glavna naloga je skrb
za hiter, predvsem pa varen
zračni promet. Hkrati delata
vsaj dva kontrolorja; izvršni
kontrolor je ves čas v stiku s
pilotom, njegov asistent pa
ta čas komunicira z letališki-
mi službami. Delo je zaradi
velike odgovornosti precej
stresno, zato lahko brez od-
mora delamo največ tri ure
skupaj," je razložila Maša
Sevčnikar, ena od 21 kontro-
lorjev na brniškem letališču. 

Za natančen pregled vsa-
kega letala pred vzletom in
večja vzdrževanja letal skrbi-
jo v Sektorju vzdrževanja le-
tal Adrie Airways. Direktor
sektorja Roman Lašič pojas-

njuje, da opravljajo od naj-
manjših tranzitnih ali pred-
poletnih pregledov do baz-
nih vzdrževanj, ko letala raz-
stavijo na prafaktorje in na-
tančno pregledajo prav vsak
vijak, kabel ... Adria Airways
svoje letalske tehnike (meha-
nike) sama izobražuje in
usposablja, da se nekdo izšo-
la v izkušenega mehanika,
pa potrebuje pet do šest let.
"Površni ljudje pri nas nima-
jo kaj iskati, saj so napake
lahko zelo usodne," je po-
udaril sogovornik. 

Pripravljeni 
na posredovanje

Na brniškem letališču so
seveda tudi gasilci, ki so po
besedah vodje tehnično-
gasilske službe Braneta Kan-
klja v pripravljenosti 24 ur
na dan, vse dni v letu. "Naš
operativni cilj je, da s prvim
vozilom dosežemo katerikoli
del manevrskih površin na
letališču v dveh ali največ
treh minutah po alarmu oz.
obvestilu o nesreči. Enota
razpolaga s šestimi gasilski-
mi vozili. Največje je deset
let staro vozilo Rosenbauer
Panther, ki lahko pelje
13.500 litrov vode, črpalka pa
omogoča gašenje s kapacite-
to 6.000 litrov vode na mi-
nuto," je povedal Kankelj. 

Na Brniku že 42. leto de-
luje tudi letalska policijska
enota z 21 piloti in 14 tehni-
ki letalci, ki imajo na voljo
šest različnih helikopterjev.
Pomočnik vodje oddelka pi-
lotov Aleš Strgar je povedal,
da so njihovi helikopterji
večnamenski, raznovrstno
pa je tudi delo enote. Ukvar-
jajo se tako z operativnimi
policijskimi nalogami kot
tudi humanitarnimi naloga-
mi, imajo pa tudi svojo letal-
sko šolo. Med operativne
naloge sodijo nadzori pro-
meta in državne meje, iska-
nje pogrešanih oseb in po-
beglih storilcev kaznivih de-
janj, varovanje prireditev in
dogodkov ter desantiranje
pripadnikov specialne enote
policije. Med humanitarne
naloge pa spadajo prevozi
za helikoptersko nujno me-
dicinsko pomoč, reševanje v
gorah, prevozi pacientov
med bolnišnicami, dojen-
čkov v inkubatorjih ipd. "V
nujnih zadevah lahko po
prejemu obvestila vzletimo
v petih minutah. Najzahtev-
nejše za nas je reševanje v
gorah z uporabo vitla, za kar
imamo trenutno usposob-
ljenih pet posadk," nam je
zaupal Strgar. 

Letališče z druge strani
Ste med potovanjem z letalom že kdaj pomislili, kaj se dogaja z vašo prtljago, potem ko jo oddate 
pri prijavi na let? Vas je kdaj zanimalo, kaj se dogaja v ozadju potniškega terminala, kamor letalski
potniki običajno ne smejo stopiti?

V sortirnici skrbijo, da gre prtljaga na pravo letalo.
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Kontrolorji imajo na brniškem letališču najlepši
razgled in najzahtevnejše delo. I Foto: Gorazd Kavčič

Policijski helikopter lahko v nujnih primerih
vzleti v petih minutah. I Foto: Gorazd Kavčič

Letališki gasilci so v pripravljenosti 24 ur na
dan, vse dni v letu. I Foto: Gorazd Kavčič

Adriini mehaniki na leto do najmanjše 
podrobnosti pregledajo približno sto letal. 
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Obletnica

Boštjan Bogataj

Pred pol stoletja računo-
vodskih, kaj šele poslovno-fi-
nančnih, revizorskih delav-
cev ni bilo. Le knjigovodje so
po najboljših močeh beležili
stanje v podjetjih, stiska na
področju izobraževanja pa
jih je silila v povezovanje.
"Ustanovili smo zvezo in
društva knjigovodij, si izme-
njavali izkušnje in se izobra-
ževali," o stanju ljudi, ki so v
gospodarstvu in negospo-
darstvu beležili številke, pra-
vi Vinko Perčič, današnji
predsednik Društva računo-
vodskih in finančnih delav-
cev Kranj. Društvo jutri
praznuje 50 let ustanovitve,
okrogle obletnice pa v teh le-
tih praznuje tudi drugih 33
društev, ki skupaj združuje-
jo okoli 20 tisoč članov. 

Izobraževanja, 
svetovanja, pomoč

"Bistvo delovanja vedno
ostaja enako," pravi Perčič,
ponosen, da je bila Zveza fi-
nančnikov, računovodij in
revizorjev med ustanovitelji
Slovenskega inštituta za re-
vizijo, kot tudi na druge po-
membne predloge njihovih
članov. V 50-tih letih so na-
mreč v Sloveniji (prej Jugo-
slaviji) na tem področju več-
krat zamenjali standarde, za-
konodajo, tri valute, dva si-
stema in državi ... "Veliko
mejnikov je bilo na tej poti.
Prastara jugoslovanska zako-
nodaja je veljala do 21. aprila
1993, ko so sprejeli sloven-
ske računovodske standarde,
jih leta 2002 izboljšali ter jih
s 1. januarjem 2006 uskladi-
li z mednarodnimi. Vmes je
bil leta 1962 uveden obra-
čun stroškov po ekonomskih
enotah (kar je danes povsem

samoumevno), tri leta kas-
neje je sledila gospodarska
reforma, leta 1978 smo dobi-
li Tozde, Sozde in podobno.
Vedno spremembe za naše
delo," pove glavni finančnik
Poslovne skupine Sava.

V kranjskem društvu je
bilo v zlatih časih okoli 800
članov, danes jih je okoli
500, od tega le 300 aktivnih.
V zadnjih dvajsetih letih s
fakultet prihajajo izobraženi
finančniki, ki potrebe po iz-
menjavi znanj in izkušenj
ne vidijo. Pa vendar v pogo-
voru s Perčičem izvemo, da
si člani med seboj tudi bolj
zaupajo, zato lahko hitreje
in lažje odobrijo posojilo.
Problemi, spremembe pred-
pisov in način dela pa ostaja-
jo, zato je tudi izobraževanje
dobrodošlo. Finančniki in
računovodje so si bližje tudi

z inšpektorji, davkarji. Mor-
da so se jih včasih bali, da-
nes pa so njihovi zdravniki,
svetovalci. "To ne pomeni,
da ne pregledujejo našega
poslovanja, le sodelujemo
bolje," pravi predsednik.

V zadnjih 20 letih se je
poklic računovodje v podjet-
jih povsem spremenil. Če so
na začetku govorili o knjigo-
vodskem delu, danes to
opravijo računalniki, poklic
pa se je razvil v poslovne fi-
nance. Ti ljudje so aktivni
člani poslovodstva in so
(tudi) zato v težkih časih ve-
likokrat glavna tarča napa-
dov. O tem Perčič pravi:
"Kriza s svojimi grožnjami
in težavami pri ljudeh vzbu-
ja strah, negotovost in tes-
nobo, zato moramo mi zara-
di naše vloge nositi posebno
odgovornost. To ni nič nove-
ga, le bolj moramo biti na
preži in ljudi še posebej
skrbno informirati o stanju,
ukrepih, napovedih in po-
sledicah." 

Inflacijska kriza hujša 
od današnje

Spominja se jugoslovan-
ske hiperinflacije iz leta
1989, ki je dosegala indeks
2665. Večja podjetja, z raz-
vitim informacijskih siste-
mom, so vsak dan opravljala
kalkulacije za ohranitev pre-
moženja. Mnoga podjetja so
bila zaradi poznih plačil v te-
žavah, kjer so se finančniki
pravočasno odzvali, je bilo
tega manj. "V društvih smo
bili leta 1982, ko je bila še

30-odstotna letna inflacija,
pobudniki za uvedbo revalo-
rizacije za ohranitev vredno-
sti premoženja. Dvajset let
kasneje, ko je Slovenija že
delovala v zdravem gospo-
darstvu, pa smo bili pobud-
niki za ukinitev revalorizaci-
je, saj je močno pritiskala na
inflacijo," o nenehnih spre-
membah in pobudah pravi
Vinko Perčič, ki je za Savo
pripravil že 38 zaključnih ra-
čunov.

Podobna zagata se je zgo-
dila tudi lani. Jeseni v fi-
nančnih holdingih niso ve-
deli, kako vrednotiti oziro-
ma slabiti premoženje zara-
di velikega padca vrednost-
nih papirjev. Društva so bila
tri mesece v pogovorih s
pristojnim ministrstvom in
revizorji in šele sredi de-
cembra so se uskladili ter z
najboljšo vestjo prikazali
lanske poslovne rezultate.
Ob tem je potrebno pouda-
riti, da je Slovenija na po-
dročju normativne gospo-
darske zakonodaje v vrhu
Evrope. O tem, ali je gospo-
darska kriza dosegla dno,
Perčič ne želi ugibati, bolj je
vesel optimističnih tonov.
Za sebe in svoje kolege pra-
vi, da je bilo kriz pri njiho-
vem delu veliko: "V 80-tih
letih prejšnjega stoletja je
bilo zaradi visoke inflacije
huje, kot je danes. Vendar
pravim, še dobro, da nam je
bilo težko, saj smo na ta na-
čin vedno imeli močne tek-
me, vseskozi smo trenirali
in smo tudi danes v dobri
kondiciji."

Jožica Čufer (v društvu od leta 1979, danes 
upokojenka, prej zaposlena na Aerodromu 
Ljubljana): "V naši stroki so nenehne spremembe
standardov in predpisov stalnica, zato smo v
društvu organizirali seminarje, izobraževanja, si
izmenjavali mnenja. Računovodja je moral biti
vedno inovativen, kreativen, v krizi pa mora 
slediti obvladovanju stroškov in likvidnosti."
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Marjan Burja (v društvu od leta 1978, danes
upokojen, nazadnje v Iskri instrumenti Otoče):
"Najtežje obdobje je bilo mojih zadnjih deset 
aktivnih let v Iskri, ko smo reševali podjetje pred
stečajem. Zadovoljen sem, da je sanacijski ekipi
uspelo. Pri tem so se izkazali tudi kolegi 
v društvu, ki so nam pomagali z nasveti in še
bolj s kratkoročnimi krediti. Ključno je, da se 
poznamo, pomagamo in hkrati usposabljamo."
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Cilka Habjan (v društvu okoli 25 let, danes 
direktorica Davčnega urada Kranj): "Člani so me
povabili medse, ko sem bila še vodja inšpekcije
na takratni SDK. V tem času se je zgodilo kar
nekaj mejnikov: prehod SDK v Ajpes, ustanovitev
Davčne uprave RS, v času krize pa se pojavljajo
težave z likvidnostjo in upad javnofinančnih 
prihodkov. V teh časih so najpomembnejši 
partnerski odnosi med davkarijo in poslovnimi
subjekti, da bo lahko država funkcionirala. 
V preteklih letih pa sta društvo in Davčni urad
Kranj veliko naredila na področju izobraževanja,
kar se kaže v spoštovanju plačevanja davkov."
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Ves čas na preizkušnji
Z računovodji in finančniki ima posameznik bolj malo opravka, le pri plači se ponavadi spomni nanje. 
V težkih časih je njihovo delo še pomembnejše, zato ni čudno, da so se v zadnjih letih povzpeli vse
do menedžerskih funkcij.

"Še dobro, da nam je bilo v preteklih letih tudi težko, saj smo na ta način vedno imeli močne
tekme, vseskozi smo trenirali in smo tudi danes v dobri kondiciji," pravi Vinko Perčič.

Sedanji predsednik Vinko Perčič 
Društvo računovodskih in finančnih delavcev
Kranj vodi od 21. maja 1993, pred njim pa
so društvo vodili (od leta 1959): Aldo Humar,
Ana Kalan, Zdravko Erznožnik, Miro 
Gogala, Dušan Verdikon, Marjan Vrtač,
Franc Balanč, Marjan Burja in Jožica Čufer. 

Danes na Šmarjetni gori pripravljajo
proslavo ob 50-letnici društva.

Ob 50-letnici društva bodo zlate plakete
prejeli Cilka Habjan, Marta Erznožnik, 
Stanka Malovrh, Marjan Odar, Milena
Oman, Milena Škraba, Franc Torkar, Marta
Vehovec in Metod Zaplotnik; 
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Pogovor

Ana Hartman

Železniki - "Za katastrofalno
poplavo v Železnikih ni bila
kriva podivjana voda, temveč
človeške napake, ki vsaka
zase ne bi povzročile tragedi-
je, a je prišlo do kaskade
vzrokov in posledic, tako kot
padajo domine druga za
drugo. Močno deževje je bilo
samo sprožilec kaotičnih do-
gajanj," pravi Anton Komat,
neodvisni raziskovalec, pu-
blicist, ekolog in okoljevar-
stvenik, ki o tej temi priprav-
lja dokumentarec. Z njim
želi pokazati, da v vodotoke
ne smemo posegati parcial-
no, pač pa je treba upošteva-
ti celovito znanje hidrologov,
ki so bili, kot opozarja Ko-
mat, zadnjih deset let odri-
njeni od odločanja o tako po-
membnih stvareh: "O rekah
odločajo agronomi in grad-
binci. Prvi izsekavajo vegeta-
cijo brežin, kar povzroča ero-
zijo, in regulirajo rečne stru-
ge, kar povzroča vodni stres,
gradbince pa zanima samo
količina vgrajenega betona."

Kaj je bil po vašem mnenju
glavni razlog za katastrofal-
no ujmo v Železnikih?
"Tri dni po poplavi sva s sne-
malcem obiskala prizorišče.
Nisva snemala v naselju, to

so pokrili množični mediji,
pač pa sva šla gorvodno ob
Selški Sori in v naravi iskala
dokaze, ki bi odgovorili na
vprašanje, zakaj je do trage-
dije prišlo. Imela sva srečo,
saj gradbeni stroji še niso za-
suli iskanega. Moja slutnja
je bila pravilna - tragedijo je
zagrešil človek. Hidrosistem
reke reagira, glede na geolo-
ško podlago, gospodarjenje z
gozdom, ukrepe v kmetij-
stvu, posege v pritoke in hu-
dournike, storjene gradbene
posege, na koncu pa so po-
membna tudi klimatska do-
gajanja. Za proženje orjaške-
ga plazu je dovolj premik
enega samega kamenčka. A
teh kamenčkov človek spro-
ža vse več."

Na kakšne napake konkret-
no ste naleteli?
"Šla sva vse do izvira reke in
našla serijo storjenih napak
v vodni krajini - od nestro-
kovne gradnje gozdnih vlak
in cest, smrekovih monokul-
tur na prodiščih reke, izseka-
vanja gozda na strmih breži-
nah do nespametnih pose-
gov v hudournike. Posamez-
na napaka ne bi povzročila
tragedije, toda prišlo je do
kaskade vzrokov in posledic,
tako kot padajo domine dru-
ga za drugo. Močno deževje

je bilo samo sprožilec kaotič-
nih dogajanj, svoje je prispe-
vala tudi geološka struktura.
Taki so pač odgovori narave
na človekove posege. Pravi-
loma so za človeka nepriča-
kovani, čeprav nam narava
že poprej pošilja nedvoum-
na znamenja. Problem je,
ker jih ne znamo prebrati.
Že pred leti sem opozarjal,
da bo prišlo do poplav v po-
rečjih Vipave in Savinje, pa
me nihče ni jemal resno." 

Kaj vas je spodbudilo k sne-
manju dokumentarca?
"Spodbuda za film so bile
velike napake, ki so jih ob
slovenskih vodotokih deset-
letja delali nespametni ljud-
je v ambiciji, da bi nasilno
ukrotili reke in jih zlorabili
za svoje interese. Posledice
nosimo vsi: regulirane reke,
ki sprožajo suše in poplave,
ki jih prej ni bilo; osuševane
in betonirane pokrajine, ki
povzročajo upad podtalnice;
skratka posegi, ki povzroča-
jo vodni stres in ogrožajo
vodno varnost države. Pred-
videval sem, da je to tudi
vzrok tragedije v Železni-
kih."

Kdaj ste se odločili, da bo-
ste posnetke zbrali v doku-
mentarec?

"Odločitev je padla že pred
odhodom na teren, saj sem
bil prepričan, da bova s sne-
malcem našla iskano. Film
bo govoril o tem, da ne sme-
mo posegati parcialno v vo-
dotoke, vsak glede na svoje
interese, pač pa je treba
upoštevati celovito znanje
hidrologov. Ta stroka je bila
zadnjih deset let praktično
odrinjena od odločanja o
tako pomembnih stvareh. O
rekah odločajo agronomi in
gradbinci. Prvi izsekavajo ve-
getacijo brežin, kar povzroča
erozijo, in regulirajo rečne

struge, kar povzroča vodni
stres, gradbince pa zanima
samo količina vgrajenega
betona. Slednje naj bi se
zgodilo tudi pri predlogu
gradnje orjaškega zadrževal-
nega jezu nad Železniki. Če
do tega pride, je dovolj le en
sam velik plaz gorvodno in
imeli bomo še večjo tragedi-
jo kot 18. septembra 2007.
Reki je treba vrniti, kar ji je
bilo odvzeto - naravna razliv-
na območja in izdelati
ustrezne ekoremediacijske
načrte. Toda betonerski lobi
je očitno zelo močan. Reke

niso avtoceste, preveč so po-
membne, da bi jih prepustili
logiki gradbeniških profi-
tov."

Zadrževalniku nad Želez-
niki torej niste naklonjeni.
S kakšnimi ukrepi bi sploh
lahko zagotovili celovito po-
plavno varnost?
"V Sloveniji imamo odlično
skupino strokovnjakov, ki se
ukvarjajo z ekoremediacija-
mi (ukrepi za vzdrževanje
ravnotežja v okolju, op. a), le
poklicati jih je treba."

Omenili ste, da v sklopu sa-
nacije Železnikov opažate
nove napake ...
"Pred nekaj meseci sem
opazil velik golosek smreko-
vega gozda, verjetno zaradi
lubadarja. Gozdarji so pač
opravili svoje predpisano
delo, a zemljina na sicer zelo
strmem pobočju je že erodi-
rana in dobro je vidna povr-
šinska oblika peščene ure.
Plaz torej visi v zraku.
Upam, da si je stanje ogledal
kdo iz geološke stroke."

Kdaj naj bi dokumentarec
ugledal luč sveta?
"Film še ni dokončan, ker
želim posneti še vse predla-
gane in možne rešitve ter
odziv domačinov nanje."

Tragedijo je zagrešil človek
Okoljevarstvenik Anton Komat pripravlja dokumentarec o poplavi v Železnikih. Z njim želi opozoriti na človeške napake, ki so povzročile tragedijo.

Ana Hartman

Škofja Loka - Petkov medna-
rodni koncert v Jurjevi dvo-
rani v Stari Loki, ki so ga so-
oblikovali najboljši učenci
glasbenih šol iz Škofje Loke,
pobratenega Freisinga in
Celovca (Škofja Loka je po-
bratena z občino Sele na Ko-
roškem), je minil v prepleta-
nju klasične glasbe, jazza in
modernih skladb.
Odprli so ga gostje iz Celov-
ca z duetom kitar v sestavi
Sara Gregorič in Angelika
Kos, z Albenisovim Tangom
pa sta se predstavili še violi-
nistka Klara Logar ob sprem-
ljavi pianistke Vlaste Šmon.
Zbrane je pozdravil tudi Ro-
man Verdel, ravnatelj Glas-
bene šole na Koroškem, ki je
lani praznovala tridesetletni-
co. V njej ta čas 48 učiteljev
poučuje 627 učencev. Z ne-
kaj klasičnimi jazzovskimi
skladbami je nato občinstvo
razgrel kvartet saksofonov
Saxadon/na iz Glasbene šole

Freising, ki jo obiskuje tisoč
mladih glasbenikov, tudi ba-
letnikov. Zasedba, ki deluje
že enajst let, je svoje delova-
nje pred kratkim okronala z
zgoščenko, je pojasnila vodja
Beate Kittsteiner.
Večer so zaključili domači
glasbeniki. Kvartet flavt (Ula
Kenda, Ana in Eva Poljanšek,
Klara Božič) je zaigral tri
skladbe C. McMichaela, pr-
vič pa se je širši javnosti pred-
stavil Jazz je kul kvartet v se-
stavi Alja Bizjak (saksofon),
Niko Mir (pozavna), Juš Ga-
ber (klavir) in Bor Pogačnik
(bobni). Zaigrali so skladbo
znanega jazzovskega piani-
sta Herbieja Hancocka Can-
taloupe Island. "S to zasedbo
skušam med učence vnašati
tudi glasbene zvrsti, kot sta
jazz in rock. Gre za svež veter
na škofjeloški glasbeni sceni,
odzivi so izredno pozitivni.
Javnosti se bomo spet pred-
stavili na Oglasbeni Loki," je
napovedal Jaka Strajnar,
mentor obetavnega kvarteta.

Koncert je s skladbami Britt-
na in Paganinija sklenil Go-
dalni orkester Glasbene šole
Škofja Loka pod vodstvom
Armina Seška. V trinajstih
letih delovanja se je razvil v
zelo kakovosten mladinski
orkester, ki ga sestavlja 18
članov, starih od 14 do 22 let,
od katerih so nekateri nagra-
jenci državnih in mednarod-
nih violinskih tekmovanj.
"Koncert treh glasbenih šol
je bil prijetna popestritev
glasbenega dogajanja v na-
šem kraju, zato upam, da bo
do podobnega sodelovanja
prihajalo tudi v prihodnje,"
je dejal ravnatelj Glasbene
šole Škofja Loka Peter Ko-
pač. Tudi župan Igor Draks-
ler je poudaril pomen med-
narodnega povezovanja in
spomnil, da koncert poteka v
sklopu Mednarodnega cikla
koncertov, ki ga Občina
Škofja Loka prireja ob letu
evropskih skladateljev, ko
Velika Britanija obeležuje
350-letnico rojstva Henryja

Purcella, Nemčija 250-letni-
co smrti baročnega skladate-
lja Georga Friedricha Händ-
la in 200-letnico rojstva ro-
mantika Felixa Mendelssoh-
na, Avstrija pa 200-letnico
smrti klasicista Josepha
Haydna. Naslednji koncert
bo že 24. maja ob 20. uri v
Uršulinski cerkvi, kjer bodo
nastopili Komorni pevski
zbor Aeternum, ženska vo-
kalna skupina Grudnove
Šmikle, Janez Jocif (dude) in
Domen Marinčič (orgle),
prav poseben dogodek za
Škofjo Loko pa bo medna-
rodni festival pihalnih or-
kestrov. "Na vsak koncert
bomo skušali vključiti kakš-
no skupino iz sedmih pobra-
tenih in dveh prijateljskih
občin," je pojasnila idejna
pobudnica cikla Andreja R.
Megušar z Občine Škofja
Loka in dodala, da se bodo
dogodki vrstili vse do no-
vembra, ko škofjeloška glas-
bena šola praznuje 60-let-
nico obstoja.

Edinstven glasbeni večer
V Stari Loki so se v sklopu Mednarodnega cikla koncertov predstavile glasbene šole iz Škofje Loke,
Celovca in Freisinga.

Navdušil je tudi kvartet saksofonov Saxadon/na iz Glasbene
šole Freising.

Svež veter na škofjeloškem glasbenem področju - Jazz je kul
kvartet. Na petkovem koncertu je doživel svoj debi.

Anton Komat
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

Piše: Simon Šubic

Že tretje sojenje 
"bombašem"
Na novomeškem okrožnem sodišču poteka že
tretje sojenje trojici iz okolice Laškega, 
36-letnemu Janezu Schullerju, 27-letnemu
Leonu Podlogarju in 22-letnemu Branku
Žižmondu. Prvi naj bi maja lani v novomeškem
romskem naselju Brezje odvrgel ročno bombo,
ki je ranila Romko, junija istega leta pa še 
bombo v romskem naselju v Dobruški vasi,
zaradi katere sta umrli dve prebivalki naselja.
Podlogar naj bi bil Schullerjev voznik v Dobruški
vasi, Žižmond pa v naselju Brezje. Na prvem 
sojenju sta bila Schuller in Podlogar obsojena
na trideset let zapora, Žižmond, ki je edini priznal
svojo krivdo, pa na deset let, dodatnih deset
mesecev zapora pa je prejel za prodajo bomb, ki
jih je vzel prvoobtoženemu. Višje sodišče je sodbo
v večjem delu razveljavilo, na drugem sojenju v
Novem mestu pa je bila trojica oproščena
obtožbe. Na pritožbo tožilstva je sodbo znova
pretehtalo višje sodišče, ki jo je znova razveljavilo,
primer pa še drugič vrnilo v odločanje 
prvostopenjskega sodišča. Tudi na tokratnem
sojenju Schuller in Podlogar zavračata
vpletenost v bombne napade na romski naselji,
Žižmond pa je znova priznal, da je Podlogarja
peljal v romsko naselje, a misleč, da gresta k
ženskam. 

Hrvaški poslanec vojni
zločinec? 
Zagrebško sodišče je hrvaškega poslanca 
Branimirja Glavaša na vnovičnem, že tretjem
sojenju obsodilo na deset let zapora zaradi 
zločinov nad srbskimi civilisti v Osijeku leta
1991. Sodba še ni pravnomočna. Glavaš,
obtožen trpinčenja in umora dveh srbskih
civilistov in dajanja ukazov za nezakonite
aretacije, trpinčenje in umore srbskih civilistov v
Osijeku, se je izrekel za nedolžnega.

ČRNA KRONIKA TEDNA

Pokol na praznovanju
zaroke
Prejšnji teden so mediji poročali o krvavem 
pokolu na jugovzhodu Turčije, kjer večinoma
živijo Kurdi. Tam je bilo v petnajstminutnem
napadu na udeležence praznovanja zaroke
ubitih kar 44 ljudi. Kot so sporočile turške
oblasti, so zamaskirani napadalci zaradi spora
med družinama ubili šest otrok, sedemnajst
žensk in enaindvajset moških. Ranjenih je bilo
še šest ljudi. Po poročanju turških medijev naj
bi napadalci želeli, da se zaročenka poroči z
enim od njihovih prijateljev ali sorodnikov, njena
družina pa tega ni dovolila. Prebivalci njihove
vasi so pojasnili, da sta se sprli družini napadalca
in zaročenca, zaročenkina družina pa poroke ni
želela odpovedati.

Damjana Šmid

moj pogled

Nega las pri otrocih (1)

Bliža se poletje, igre v pe-
skovniku, pesek v laseh in
slani lasje, če bomo na mor-
ju. Kako otroka navadimo
na umivanje, striženje in
česanje las, da ne bo vsakič
prihajalo do ugovarjanja?
Pomembno je, da že od ma-
lega navajamo otroka na vse
naštete dejavnosti in jih
jemljemo kot nekaj samo-
umevnega. Seveda se pri
tem potrudimo, da je otro-
ku prijetno in da dogajanja
na svoji glavi ne jemlje kot
napad nanj. Zato že pri do-
jenčku izbiramo takšen čas,
ko ni preveč utrujen in la-
čen. Prilagajamo tudi curek
vode, ki teče po otrokovi
glavi, saj je lahko zanj pre-
močan in se ga prestraši.
Uporaba lončkov in zaje-
manje vode z dlanjo se obi-

čajno dobro obneseta. Sta-
rejši, kot je otrok, bolj doda-
jamo igre v vodi in lastno
aktivnost pri umivanju las.
Otroku dajmo primerne ig-
rače in šampon, da jih bo
lahko umival. Vseeno je, ali
so to avtomobili, super ju-
naki ali punčke z lasmi. Po-
memben je otrokov obču-
tek, da sam uporablja šam-
pon. Slej kot prej ga bo dal
tudi na svoje lase in takrat
izkoristimo priložnost, da
premaga strah. Največkrat
je otroke strah splakovanja
las, ker jim voda teče čez
obraz. V ta namen se dobijo
pripomočki v obliki obro-
čev, ki preprečujejo, da bi
voda tekla otroku čez obraz.
Pri nekaterih se obnesejo,
pri drugih ne, potrebno jih
je preizkusiti. Običajno pa

se še najbolje obnese mala
brisača, ki si jo otrok drži
na očeh ali pa to storimo
mi. Takoj ko je otrok dovolj
star, da lahko stoji pod tu-
šem, ga navadimo na umi-
vanje pod tušem, saj se tako
hitreje navadi na curke
vode kot v banji. Važno je,
da se starši ne začnemo izo-
gibati umivanju las pri
otroku, če mu to ni všeč.
Prav takrat je potrebno
ohraniti nego las kot nekaj
samoumevnega. Ne prista-
jajmo na prelaganje od da-
nes do jutri, saj so malčki
običajno boljši pogajalci
kot mi. Še najboljše je, da
imamo določen dan za
umivanje las, ko imamo
dovolj časa in smo umirje-
ni in tako se otrok hitreje
navadi na red.

Moja mama pije
Ljubil sem jo, da je bolelo (1. del).

"Tisti trenutek, ko sem si
prvič priznal, da moja
mama pije, sem že naredil
prvi korak v bolj vesel jutriš-
nji dan," mi je dejal Peter,
ko sva se, ob prijetnem
zgodnjespomladanskem

popoldnevu, usedla na tera-
si. Njegova žena je kuhala
kosilo, otroka pa sta pri
enem od šolskih krožkov
delala kolesarski izpit.
Peter se svojega otroštva pa
tudi mladosti nerad spomi-
nja. Zmeraj je bilo v zraku
nekaj neizrečenega, skriv-
nostnega in zmeraj je že na-
gonsko slutil, da mora
mamo braniti. Pred čim,
mu pa ni bilo povsem jasno.
"Star sem bil kakšne tri, šti-
ri leta. Igral sem se na dvo-
rišču, ko pa se je stemnilo,
sem stekel v hišo. Mene
mama ni klicala k večerji,
tako kot so to počele druge.
Po navadi je sedela na stolu
ob mizi in gledala nekam
tja v tri dni. Pa nič ni govo-
rila. Samo gledala je, a vem,
da me ni videla. Začel sem
se jokati, da sem lačen, naj
mi da kruha, a ona se sploh
ni zmenila zame. Pristavil
sem stol, vzel nož in si ga
hotel sam odrezati. Nož je
bil prevelik, izmaknil se mi
je in mi skoraj odrezal kaza-
lec. Začela je teči kri, ves
sem že bil krvav, prestra-
šen, paničen, drl sem se kot
jesihar, hvala bogu, da se je
ena od sosed vendarle odlo-
čila, da pogleda, kaj se doga-
ja. Izkrvavel verjetno ne bi,
pojma pa nimam, kaj bi se
zgodilo, če me ona ne bi od-
vlekla k zdravniku," je pri-
povedoval Peter in sem ter
tja poškilil v zvezek, kamor
si je zapisoval utrinke o svo-
jem življenju.
Spet drugič so se odpeljali
na morje. Oče je rad balinal
in ob sindikalnem domu,
kjer so imeli balinišče, je s
svojimi sotrpini iz fabrike
preživel marsikatero popol-
dne. Petra pa je mama od-
peljala na plažo, kjer je kaj

hitro zaspala, otrok pa je bil
prepuščen svoji iznajdljivo-
sti.
"Velikokrat sem se igral z
Ingrid, bila je prijazna de-
klica, ki je bila prav tako
sama, kot sem bil jaz. Le da
so njeni starši nenehno be-
deli nad njo. Dali so mi tudi
jesti, drugače bi na morju
umrl od lakote. Žal smo se
le bolj slabo razumeli, kajti
oni so govorili nemško, jaz
pa še slovensko bolj po
otroško. Nekoč sva z Ingrid
zaspala na njenem pogradu
in šele pozno zvečer je od
nekod prikolovratil oče in
me odpeljal v dom, kjer
smo letovali. Jezil se je nad
mamo in med ploho zmer-
ljivk jo je tudi udaril. Planil
sem k njej in jo hotel brani-
ti, potem sem še sam dobil
dve okoli ušes. A naslednji
dan je bilo nekaj vseeno
drugače: mama je tja do po-
poldneva hodila za menoj,
učila me je plavati, peljala
me je tudi na kosilo. Bil
sem zelo srečen in ko sem
se hotel igrati z Ingrid, je ni
bilo več. Odpeljali so se do-
mov."
Ko je začel hoditi v šolo, sta
z mamo že imela prve med-
sebojne skrivnosti. Po po-
uku je zavil v trgovino, ku-
pil liter vina in ga nesel do-
mov. A o tem nakupu ni
smel nikomur niti črhniti.
On je bil tisti, ki je prazne
steklenice odnašal h gasil-
skemu domu, kjer jih je vr-
gel za kontejner, kajti odpr-
tine še ni mogel doseči. Na-
učil se je tudi lagati. Če ga
je kdo vprašal, kje je mama,
je mirno odgovoril, da še
spi, ker je utrujena. 
"Kadar je kuhala, je pogosto
zahajala v shrambo in vsa-
kič, ko se je spet vrnila za

štedilnik, je imela bolj mot-
ne oči. Petra je zagrabila ra-
dovednost, tiho je stopil za
njo. Sedela je na zaboju od
piva in v roki držala stekle-
nico, v kateri je bila, vsaj
tako je mislil, voda. 
"Najhuje je bilo to, ker sta
se z očetom nenehno prepi-
rala. On ji je očital, da je
taka kot njena žlahta, ona
pa, da ji daje premalo de-
narja, da je življenje drago
in da jo tudi otrok veliko
stane. Takrat je bila še zelo
mlada, ni še imela niti šest-
indvajset let. Spominjam
pa se, da je bilo očeta sram,
ker se je oženil s pijanko in
da prav zaradi tega sramu
ni nič ukrepal."
Ne da bi vedel kdaj, pa je v
njihovo družino posijalo
tudi sonce. Mama je bila
spet noseča, vse je bilo čez
noč drugače, imela je polno
elana, iz službe se je vrača-
la ob pravem času, doma pa
je kuhala, pospravljala, skr-
bela za vrt, ki so ga imeli na
drugi strani železniške pro-
ge. Peter je kar žarel od ve-
selja, kajti mama ga je tudi
razvajala, skupaj z njim pi-
sala domače naloge in ob
večerih, še pred temo, ga je
redno poklicala, naj pride
domov, medtem ko se je ig-
ral z drugimi otroki. 
"Mogoče se bo komu zdelo
smešno, da mi je njena
skrb toliko pomenila. Mar-
sikateri vrstnik, ki so mu
starši nenehno viseli za vra-
tom, bi bil vesel, če ne bi bil
pod stalno kontrolo. Naj-
lepše mi je bilo, ko mi je
dovolila, da sem poslušal
na njenem trebuhu, kako
bije srček še nerojenemu
otroku. Takrat sem mamo
vzljubil do bolečine ..."

(se nadaljuje)

Milena Miklavčič
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Slovenci po svetu

Marija Volčjak

La Boca je turistično najbolj
oblegan predel Buenos Aire-
sa. Podnevi seveda, saj je v
poznih večernih in nočnih
urah na ulicah nevarno, če-
prav policajev ne manjka. Na
denarnice in torbice je res
treba paziti, saj so ulične kra-
je vsakdanjost. La Boca spa-
da v južni, revni predel Bue-
nos Airesa, bogataši živijo v
severnih predmestjih.
V La Boci je turistično oblega-
nih pravzaprav le nekaj ulic,
tam se ustavljajo avtobusi, tu-
risti se odpravijo v drage re-
stavracije, kjer se vrtijo plesal-
ci tanga, brskajo po prodajal-
nah spominkov, ulični proda-
jalci jim vsiljujejo svoje blago.
Severno od La Boce je turi-
stično prav tako oblegana
zgodovinska mestna četrt
San Telmo, kjer se zbirajo
ulični umetniki iz vseh kon-
cev Južne Amerike. Tja se je

že preselil tudi tango, ki je
nastal v La Boci. 
V tem pristanišču je nastal
Buenos Aires, sem so se
zgrinjali prvi evropski prise-
ljenci, prevsem revni kmetje
iz severne Italije in še danes
ima La Boca italijanski vonj,
saj tukaj pečejo najboljše
pice. V zadnjih letih so na
območju pristanišča zrasle
nove, mogočne stolpnice in
pristanišče je vsaj deloma do-
bilo sodoben sijaj. Toda La
Boca je še vedno znana po pi-
sanih pločevinastih hišah, ki
so jih postavili italijanski re-
veži, ko so prišli v obljublje-
no deželo. Kose pločevine so
dobili na odsluženih ladjah
in svojo bedo so prekrili z
najbolj pisanimi barvami - s
kričečo rumeno, rdečo, zele-
no in modro barvo. V skrom-
nih hišah je skupaj živelo več
družin.
Na stadionu Boca juniors je s
svojimi nogometnimi vrago-

lijami navduševal legendarni
Maradona. O njem sanja mu-
larija, ki se danes podi za
žogo po prašnih ulicah in
igriščih, in simbol La Boce je
namesto tanga postal nogo-
met, ki je skupaj s priseljenci
prišel iz Evrope. Stadion
Boca juniors je za nas zani-
miv tudi zaradi tega, ker so
ga zgradili po načrtih arhitek-
ta Viktorja Sulčiča, primor-
skega Slovenca, enega redkih
intelektualcev predvojne slo-
venske emigracije. Stadion
so postavili ob reki Rio de la
Plata, sprejme 55 tisoč gledal-
cev, edinstven je zaradi treh
tribun na treh ravneh, kar še
vedno vzbuja občudovanje.
Arhitekt Sulčič je zasnoval še
več objektov v Buenos Airesu
in zaznamoval arhitekturo ar-
gentinske prestolnice. Če
bom imela še kdaj priložnost
obiskati Buenos Aires, si
bom vsekakor vzela čas za
ogled Sulčičevih objektov. 

Osrčje umetniške La Boce se
imenuje Camenita. Tam že
več desetletij ustvarja sloven-
ski umetnik Marjan Grum iz
Iga pri Ljubljani. Če boste
potrkali na njegova vrata, vas
bo prijazno sprejel. Na zunaj
skromna hiša v notranjosti
skriva prostrano dvorišče, v
pritličju je delavnica, na nad-
stropjih razstavni prostori.
Marjan je prišel v Argentino
kot enajstletni fantič. Štirje
otroci z mamo so bili, niko-
gar niso poznali, niso znali
jezika, niso imeli denarja, na
začetku je bilo res težko.
Marjan je s konjem in vo-
zom razvažal kruh po hišah.
Nato je delal v prodajalni
barv, poleg industrijskih so
prodajali tudi umetniške
barve. Dvakrat na teden je
prihajal mehiški profesor in
v zadnjih prostorih poučeval
slikanje in Marjan se je hitro
navdušil. Kipariti se je na-
učil kasneje, v eni od galerij,
tudi varjenja železa, ki mu je
najbolj pri srcu. V njegovi
umetniški delavnici ni tiši-
ne, tam tolčejo, kujejo, vari-
jo. Marjanu sedaj pomagata
že oba sinova. Razstavni
prostori so polni umetniških
del, večinoma iz železa. Ne
morem se pritoževati, kar
dobro nam gre, pravi Mar-
jan. Nič kaj rad ne sliši prito-
ževanja, če mu kdo reče, da
je slabše, ga hitro popravi, da
je vedno boljše, saj ni poza-
bil, kako težko je bilo na za-
četku.

Jože Košnjek

med sosedi

Celodnevni obisk ministra
za Slovence v zamejstvu in
po svetu dr. Boštjana Žekša
in njegovih sodelavcev iz
Urada za Slovence v zamej-
stvu in po svetu pri Sloven-
cih na Koroškem pretekli
petek je bil uspešen. Mini-
ster se je srečal s predstavni-
ki vseh organizacij in društev
Slovencev na Koroškem. Ce-
lodnevno potovanje od Roža
preko Celovca do Podjune je
sklenil v Katoliškem domu
prosvete Sodalitas v Tinjah
in v izjavi za javnost povedal,
da so vtisi z obiska dobri. De-
javnost Slovencev na Koro-
škem je tako bogata, da ob
dobrih projektih, razmeram
primerni organiziranosti in
samozavesti ni vzrokov za
strah pred izumrtjem slo-
venskega jezika in kulture na
Koroškem. Z ministrovim
obiskom so bili zadovoljni
tudi predstavniki slovenskih
organizacij na Koroškem.

Predsednik Slovenske go-
spodarske zveze Benjamin
Wakounig je bil zadovoljen z
ministrovo oceno, da za ob-
stoj in razvoj manjšine ni po-
membno le politično, ampak
tudi gospodarsko sodelova-
nje. Slovenska gospodarska
zveza je predlagala že več čez-
mejnih gospodarskih projek-
tov, od katerih so bili nekate-
ri sprejeti, nekateri pa tudi za-
vrnjeni. Minister dr. Boštjan
Žekš je med obiskom Koro-
ške lahko spoznal raznolikost
naše organiziranosti, je na
sklepnem srečanju v Tinjah
povedal predsednik Zveze
slovenskih organizacij Mar-
jan Šturm. Vesel je ministro-
ve izjave, da spoštuje to raz-
nolikost, in izjemno kultur-
nega pogovora tako z minis-
trom in njegovimi sodelavci
kot med predstavniki Sloven-
cev na Koroškem. Pomemb-
ne se mu zdijo ministrove
ugotovitve, da imamo Slo-

venci velike možnosti razvo-
ja, če bomo delovali kakovost-
no, strokovno in pogumno,
če se bomo odločali za zani-
mive projekte in če bomo gle-
dali v prihodnost in ne le tar-
nali o preteklosti. Predsednik
Enotne liste Vladimir Smrt-
nik je menil, da bi morali po-
govorom, kakršen je bil z mi-
nistrom, slediti dogovori za
posamezna področja delova-
nja, saj je idej veliko. Odločit-
ve o drugačni politični orga-
niziranosti minister prepuš-
ča nam. Sam sem prepričan
v možnost pametnega kom-
promisa, je povedal Vladimir
Smrtnik.
Koroška je tudi pred po-
membnim kulturnim do-
godkom. Gledališki odsek
Oder 73 in drugi člani Slo-
venskega prosvetnega druš-
tva Edinost iz Pliberka/Blei-
burg bodo kot prvi na Koro-
škem uprizorili prvo sloven-
sko opero Antona Foersterja

Gorenjski slavček. Prva pred-
stava bo v soboto, 23. maja,
ob 20. uri v Kulturnem
domu v Pliberku, ponovitev
pa bo naslednji dan, v nede-
ljo, 24. maja. Opero režira
Anita Hudl, ki je Gorenjske-
ga slavčka želela postaviti na

oder že pred petnajstimi leti,
vendar takrat ni bilo pogojev
za tako zahtevno predstavo.
V operi sodelujejo operni so-
listi iz Podjune in Slovenije
ter pevci domačih pevskih
zborov. Na predstave vabijo
tudi obiskovalce iz Slovenije.

Z Lubnikom med argentinskimi Slovenci (27)

Slovenski umetnik v La Boci

Minister dr. Boštjan Žekš v Katoliškem domu prosvete v
Tinjah/Tainach. Levo predstavnik doma Martin Pandel,
desno slovenska konzulka v Celovcu Duška Jerman Male.

Slovenci v zamejstvu (142)

Minister Žekš od Roža do Podjune



16

razgled

Janez Janša ima podoben
dar kot kardinal Franc Rode:
kadar v javnosti kaj izreče,
odmeva. Minuli konec tedna
je na kongresu SDS predla-
gal ustavne spremembe, ki
bi bile po njegovem tako veli-
ke, da bi po njih Slovenija
postala "druga" republika.
Da bi vedeli, o čem govori-
mo, pojasnimo najprej ta iz-
raz. Gre za zgledovanje po
francoski republiki. Republi-
ka Francija, kakršno pozna-
mo danes, je namreč že peta
po vrsti. Prva je bila tista, ki
jo je uvedla velika francoska
revolucija in je trajala do dne,
ko se je Napoleon oklical za

cesarja (1792-1804). Drugo
je prinesla revolucija 1848 in
je trajala do leta 1852, ko se je
za cesarja oklical Napole-
onov nečak Louis Bonaparte;
vladal je kot Napoleon III.
Odnesla ga je tretja republi-
ka, razglašena 1871, po pora-
zu v nemško-francoski vojni.
Četrta republika je nastala po
2. sv. vojni (1946), peta pa
1958, ko so se bistveno pove-
čale pristojnosti predsednika
republike, ta pa je bil seveda
Charles de Gaulle. 
O prehodu ene republike v
drugo torej lahko govorimo
le, če pride med njima do bis-
tvene spremembe. Če, deni-
mo, republiko zamenja mo-
narhija; kar v slovenskem pri-
meru ni realno, saj prvak se-
danje opozicije gotovo nima
ambicije, da bi postal cesar
(drugi med politiki pa še
manj). "Druga" republika na-
stane tudi, če se bistveno
spremeni njena ustava - in na
to je mislil Janša. Vprašanje
pa je, ali je tistih deset ustav-
nih sprememb takšnih in to-
likšnih, da bi po njih lahko
govorili o novi republiki. Re-
forma sodstva, povzdigova-
nje referendumskih odloči-
tev, poenostavitev postopka
volitve nove vlade in razpisa
predčasnih volitev, uvedba
pokrajin in preoblikovanje
državnega sveta v svet pokra-
jin, uvedba obvezne srednje
šole, prepoved poveličevanja
vseh totalitarnih režimov, nji-
hovih nosilcev in simbolov,
prepoved medijskih mono-
polov in odgovornejši odnos
do okolja - če bi vse to uvedli
v enem paketu, bi se podoba
republike res močno spreme-
nila. Zlasti, če bi jo od tistega
trenutka naprej vodil Janša.
Nekatere od predlaganih
sprememb zvenijo obetavno.
Obvezna srednja šola, odgo-

vornejši odnos do okolja - sli-
ši se super. O vseh drugih pa
je mogoče vsaj razpravljati.
Reforma sodstva - zakaj pa
ne? Toda: ali ne bi bila ukini-
tev trajnega mandata (domiš-
ljavih in prejšnji vladi nepo-
slušnih) sodnikov tudi poseg
v samostojnost sodne veje
oblasti? Referendum je res
najbolj neposredna oblika ob-
lasti ljudstva (res publica);
povzdigovanje odločitev,
sprejetih na referendumih, ki
se jih ne udeleži niti četrtina
volivcev, pa je vsaj sporno. Če
bi uvedli pokrajine, bi gotovo
potrebovali tudi svet pokrajin
kot drugi dom državnega
zbora (namesto sedanjega dr-
žavnega sveta, ki ga imajo
mnogi le za "slepo črevo" de-
mokracije); vprašanje pa je,
ali tako majhna država, ki je
sama po sebi le ena od evrop-
skih pokrajin, sploh potrebu-
je še več manjših? Izenačeva-
nje Hitlerjevega in Stalinove-
ga totalitarizma, nacizma in
boljševizma, je prav tako spo-
rno, vsaj v slovenskem pri-
meru. Nemški nacisti so ime-
li odkrit namen Slovence po-
nižati v hlapčevski "folk" (kar
smo bili tudi po Cankarjevi
opredelitvi); slovenski in ju-
goslovanski komunisti pa so
slovenskemu narodu izborili
njegovo prvo republiko, ki se
je 1991 osamosvojila v narod
z lastno državo. Program Ze-
dinjene Slovenije (ki ga je
spomladi 1848 kot prvi zapi-
sal pred 200 leti rojeni Mati-
ja Majar Ziljski), ni bil nikdar
bližje uresničitvi kot maja
1945, ko je slovenska parti-
zanska vojska pod vodstvom
komunistov osvobodila in za
krajši čas zasedla tudi Trst in
Koroško ...
Skratka: ustava ni žoga, hiti-
mo počasi, spreminjajmo jo
po pameti.

Ustava ni žoga
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica
"Z današnjim dnem se bomo
začeli pripravljati na nov iz-
ziv, na drugo slovensko repu-
bliko. Ne bo enostavno in ne bo
se zgodilo čez noč. A, čas bo
prišel." To je napoved, vizija,
politika Janeza Janše, ki od
svojih mladinskih nog na tak-
šen in drugačen način sodeluje
pri kreiranju sodobnega sloven-
skega političnega prostora. 
Milo rečeno smešno je, da o re-
volucionarnih spremembah,
kar druga republika nedvomno
pomeni, sanja dovčerajšnji
vladni predsednik. Janez Janša
je imel na razpolago štiri leta,
da bi voz, natovorjen z vso po-
litično nesnago zadnjih šestde-
set, petinšestdeset let, zamenjal
s sodobnim, neobremenjenim

"prevoznim" sredstvom. A, se
ni zgodilo (domala) nič. 
Vlada Janeza Janše se ni v no-
beni bistveni podrobnosti razli-
kovala od katere druge, demo-
kratično izvoljene slovenske vla-
de. Sodni zaostanki, neposre-
čen volilni sistem, nedoločena
meja s Hrvaško, vprašanje kr-
ške jedrske elektrarne in druge
odprte teme na področju diplo-
macije in medsosedskih odno-
sov, neraziskani medvojni in
povojni komunistični pogromi,
nerešen status prisilno mobili-
ziranih v Hitlerjevo vojsko, za-
konita "tajkunizacija" in kon-
centracija slovenskega gospo-
darskega prostora, pokojninska
(ne)reforma, neraziskane oro-
žarske afere in vsesplošna mo-

ralna dekadenca so le posamez-
ni kristali slovenske pokomuni-
stične resničnosti, ki ji ni videti
konca. Še najmanj z aktualno
politično zasedbo, ki se je do-
mala vsa po vrsti urila in kalila
v osemdesetih letih prejšnjega
stoletja. Urila in kalila pa jih je
trda partijska elita.
Skratka, napoved druge repu-
blike s strani Janeza Janše je
tako, kot če bi komunistično re-
volucijo med drugo svetovno
vojno v Sloveniji izvedli takrat-
ni klerikalci. Pomeni politiki,
ki so imeli pred drugo svetovno
vojno in med njo v rokah škar-
je in platno.
Po drugi strani drži, da so ko-
munistično diktaturo, ne le v
Sloveniji, pač pa v vsej Vzhod-

ni Evropi, v drugi polovici
osemdesetih let prejšnjega stolet-
ja vrgli, da ne rečem ukinili ko-
munisti sami. In v tej maniri
ni nič nenavadnega, če eden od
dosedanjih dejavnih politikov
razmišlja o novi "revoluciji" in
o ustanovitvi druge republike.
Zgodovina se pač ponavlja.
Pravzaprav je pri vsej zadevi še
najbolj nerodno to, da s strani
Janeza Janše napovedana dru-
ga republika, do katere naj bi
prej ali slej prišlo in ki med dru-
gim predvideva "preprostejši na-
čin razpisa predčasnih volitev,
reformo sodstva, zavarovanje
referendumskih odločitev, spre-
membo imenovanja ustavnih
sodnikov, obvezno srednjo šolo,
prepoved poveličevanja totali-

tarnih režimov" in v tem poli-
tičnem slogu naprej, nima nič
skupnega z domnevno aktual-
no gospodarsko krizo. Da torej
Janez Janša nič več in nič manj
kot strelja kozle, če gospodarsko
krizo rešuje s političnimi prije-
mi, da ne rečem pamfleti.
Če že "revolucija", se pravi,
druga republika, potem te nika-
kor ne morejo graditi isti politi-
ki, ki so gradili prvo. To je tako,
kot če bi v kupleraju (pa brez
zamere, prosim), v katerem po-
sli ne cvetijo, zamenjali pohiš-
tvo, namesto vodilnih. Kot reče-
no, pa se, še zlasti na sončni
strani Alp, zgodovina ponavlja
in nič nenavadnega ne bi bilo,
če bi drugo republiko razglasila
kar aktualna vlada sama.

Vaš razgled

Petnajstega maja je praznik Slovenske vojske, ki s tem obeležuje spomin na začetke 
usposabljanja slovenskih vojakov pred osemnajstimi leti. Danes je težišče delovanja
Slovenske vojske v mednarodnih mirovnih operacijah. Naj tako tudi ostane. Naj bo čim več
miru na tem prelepem svetu. S. K. / Foto: Matic Zorman

Fotografija, ki jo je avtorica naslovila ''Impression (forest)'' - prevedeno Impresija (Gozd), je
bila posneta v enem izmed gozdov v bližini Bleda. Učinka, ki spominja na natančne poteze
impresionističnih slikarjev, ni dosegla v računalniškem programu za obdelovanje fotografij,
ampak med samim fotografiranjem. B. A. / Foto: Anka Bulovec

petek, 15. maja 2009

Zgodovina se ponavlja
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Boštjan Bogataj

Bled - "V Casino Bled priča-
kujemo vstop strateškega
partnerja, ki je zainteresiran
za povezavo in je na podro-
čju igralništva in proizvodnje
igralniške opreme med vo-
dilnimi v svetu," o boljših ča-
sih za podjetje pravi direktor
Boris Kitek. Ni več skrivnost,
da se zaradi težav v poslova-
nju in manjšega obiska zara-
di bližnje konkurence spo-
gledujejo s sežanskim Gold
Clubom. Ta naj bi vložil 1,5
milijona evrov in na ta način
postal lastnik dobrih dveh
petin podjetja. Odločitev o
pripustitvi strateškega part-
nerja naj bi KAD in SOD
sprejela ta teden, edini pogoj
Gold Cluba pa je stabilnost
vodenja podjetja, torej, da
uprava in nadzorni svet osta-
neta dolgoročno v enaki se-
stavi. 

Razloge za slabše rezultate
Kitek vidi v 'neigralniški' de-
stinaciji Bleda (tu je le v vlogi
dodatne turistične ponudbe)
in zgrešeni državni strategiji
podeljevanja koncesij igral-
nicam po vsej Sloveniji, svo-
je je dodala tudi finančno-
gospodarska kriza. "Razloge
gre iskati tudi v letih, ko se v
blejsko igralnico ni vlagalo,"
pojasni direktor. Zakaj vla-
ganj ni bilo, čeprav je igralni-
ca v državni lasti in država na
račun dajatev vsako leto po-
bere okoli četrtino prihodka
oziroma 1,2 milijona evrov,
mu ni jasno. 

Rešitev je na dlani - 
dokapitalizacija

Igralnico v večini, nekaj
čez polovico, obiskujejo do-
mači gostje iz zgornje Go-
renjske. Na območju s šest-
deset tisoč prebivalci so da-
nes štiri igralnice, zato je v
vseh, ki jim ne uspe pridobi-
ti večjega števila tujcev, letos
prometa bolj malo. "Naša de-
javnost je prenasičena, kdor
več vlaga v marketing, opre-
mo, izobraževanje, pa lažje

privabi nove goste," je pre-
pričan Kitek in tudi zato v
povezovanju s strateškim
partnerjem vidi svetlejšo pri-
hodnost. Z njim pričakujejo
tudi prihod novih gostov in
manjši vpliv sezonskega ni-
hanja obiska.

Casinoju Bled v preteklih
letih ni nihče posvečal veliko
pozornosti, o podjetju s(m)o
začeli govoriti šele ob teža-
vah, čeprav je igralnica edi-
na, kjer se na Bledu ponoči
nekaj dogaja. Spada sicer

med manjše igralnice v Slo-
veniji, saj ji pripadata zgolj
dva odstotka igralniške poga-
če. "Rešitev je na dlani. Sko-
raj leto že pozivamo lastnike,
da nas dokapitalizirajo. Ena-
ko so lani pomagali portoro-
ški in ljubljanski igralnici,
pred dnevi slednji še enkrat,
le pri naši se kar ne morejo
odločiti," je naveličan čaka-
nja Boris Kitek. 

Ne stečaj, brez 
odločitve likvidacija

Kljub težjim pogojem go-
spodarjenja v Casino Bled, ki
skupaj zaposluje 50 sodelav-
cev, o odpuščanju še ne raz-
mišljajo. Če pa odločitve za
dokapitalizacijo še dlje časa
ne bo, se lahko ponovi zgod-
ba mariborske igralnice - za-
prtje. "Stečaja na Bledu nika-
kor ne bo, lahko pa se zgodi
likvidacija. Naš casino ima
dovolj premoženja, s katerim
bi poplačali vse upnike, ven-
dar v zaprtju ne vidim smis-
la. Za tako majhna sredstva
se ne splača uničiti igralnice,
tradicije in delovnih mest,"
je prepričan direktor podjet-
ja, ki sicer priznava likvid-
nostne težave in večanje dol-
ga, vendar se promet v zad-
njih tednih povečuje. Pa
kljub temu Boris Kitek dra-
matično napoveduje: "Diha-
mo na škrge, iščemo začasne
rešitve, brez dokapitalizacije
pa nam lahko pomaga le ču-
dež." Dovolj bi bila že odloči-
tev paradržavnih skladov. 

Usoda casinoja v rokah države
Državna SOD in KAD sta se o usodi Casinoja Bled odločala ves teden. Na Bledu potrditev strateškega
partnerja pričakujejo danes.

Tržič

Nadzorniki ovadili Marto Gorjup Brejc

Nadzorniki tržiškega Peka so v torek soglasno sprejeli sklep
o vložitvi ovadbe proti predsednici uprave Marti Gorjup Brejc.
Očitajo ji domnevno odobritve neupravičenih izplačil stimu-
lacij. "Nadzorniki smo prepričani, da moramo zadevo pre-
dati pristojnim organom v nadaljnjo preiskavo," je po seji
sporočil prvi nadzornik Zlatko Zupanc. Glede napovedi, da
bo minister Matej Lahovnik zahteval odstop nadzornikov,
pa Zupanc pravi, da tega ne nameravajo storiti. Kot smo že
poročali, je tudi Gorjup Brejčeva ovadila svojega nadzorni-
ka, zgodba pa se bo morda razpletla na naslednji seji nad-
zornega sveta, ki bo 21. maja. B. B.

Kranj 

Kmalu sprejet zakon o čakanju na delo?

Zakon o čakanju na delo, ki bo omogočal začasno čakanje
delavcev na delo (polovico povprečja zadnjih treh mesečnih
plač naj bi prispevala država, 35 odstotkov pa delodajalec),
naj bi kmalu začel veljati. Z zakonom naj bi vlada ohranila
približno 25 tisoč delovnih mest, veljal bo do konca marca
2011. Ob tem je treba poudariti, da bodo delavci ohranili vse
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, njihova nova
obveznost pa bo dodatno izobraževanje. Za nov protikrizni
ukrep bo vlada namenila skoraj 110 milijonov evrov. B. B.

Begunje

V Skimarju nove odpovedi

Predsednik sindikata v begunjskem Elanu Dušan Ferjan je
bil ta teden zelo presenečen, saj je 19 njegovih sodelavcev
brez predhodne najave prejelo obvestila o prekinitvi delo-
vnega razmerja. Pred dobrim tednom nam je Ferjan pove-
dal, da pričakuje bistveno manj odpuščanj, kot jih je predvi-
dela prejšnja uprava, v primeru sprejema zakona o čakanju
delavcev na delo pa jih morda sploh ne bi bilo. Zanimalo
nas je tudi, kaj meni o delu nove uprave z Robertom Ferkom
na čelu: "Zagotovo je uprava sprejela nekaj boljših notranjih
ukrepov, med katerimi se bodo nekateri šele izkazali. Kot
kaže, Elan ima prihodnost." Danes o Ferku meni drugače,
predvsem je razočaran nad njegovim načinom komunikacije
s sindikatom in delavci. B. B.

Opravičilo

V prejšnji številki Gorenjskega glasa nam je pri članku z na-
slovom Stečaj LTH zagotovo ta teden zagodel tiskarski
škrat. Branka Šajna, delavca LTH, smo nenamerno preime-
novali in se mu na tem mestu iskreno opravičujemo. B. B.

Boštjan Bogataj

Kranj - Investicija v novo pro-
dajalno Hofer v Kranju, ki jo
bodo odprli v četrtek, 21.
maja, je vredna približno 2,4
milijona evrov, delo pa bo
dobilo od deset do petnajst
Kranjčanov. Vse Hoferjeve
poslovalnice so enake, mo-
derno zasnovane na skoraj
1400 kvadratnih metrih, od
tega je dobrih devetsto kva-
dratnih metrov namenjenih
prodajnim površinam. 

Za kupljene izdelke zago-
tavljajo tudi t. i. garancijo ka-
kovosti, kar pomeni, da kup-
ci izdelke lahko vrnejo v pro-
dajalno, če z njimi niso zado-
voljni. Na vprašanje Gorenj-
skega glasa o nadaljnjih inve-
sticijah v času finančno go-
spodarske krize, v Hoferju
odgovarjajo: "Odprtje novih

poslovalnic poteka po začrta-
nem planu, ki smo si ga za-
dali ob vstopu na slovenski
trg. Širitev bomo nadaljevali
tudi v prihodnjih letih, saj že-

limo biti v skladu z našo filo-
zofijo prisotni po vsej Slove-
niji in se na ta način približa-
ti kupcem. Na Gorenjskem
bomo poleg kranjske poslo-

valnice odprli še eno, in sicer
konec julija v Škofji Loki."

Ob odprtju so v Hoferju
pripravili posebno ponudbo
izdelkov, ki bo na voljo po še
posebej ugodnih, 50-
odstotkov nižjih cenah, ki
bodo veljale izključno v
kranjski prodajalni in še to le
za določeno obdobje oziro-
ma do razprodaje zalog.
Tako v kranjski kot tudi dru-
gih poslovalnicah (na Go-
renjskem imajo še prodajal-
ni v Lescah in na Jesenicah)
ponujajo prek osemsto izdel-
kov, predvsem lastnih blago-
vnih znamk, kot je za sveže
mesne izdelke Okus podeže-
lja, Milfina za mlečne izdel-
ke, Grandessa za globoko za-
mrznjene izdelke, Tandil za
pralna sredstva, Ombia Cos-
metics za izdelke za nego te-
lesa in drugo. 

Hofer odslej tudi v Kranju
Hofer bo v četrtek v Kranju odprl že 49. poslovalnico v Sloveniji, konec julija pa že 50. v Škofji Loki.

V četrtek bo Hofer v Kranju odprl prodajalno, konec julija
pa tudi v Škofji Loki. / Foto: Gorazd Kavčič

Knjiga ”Gorenjska Vodnik” 
predstavlja Gorenjsko na 312 straneh. 
Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih zemljevidov 
in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine 
v slovenščini in šestih svetovnih jezikih.

Cena enega vodnika je 29 EUR + poštnina. 
Naročniki Gorenjskega glasa imajo 10-odstotni popust.

Naročanje: po telefonu št. 04/201 42 41 ali po 
e-pošti: narocnine@g-glas.si 
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Boris Kitek: "Že eno leto čakamo na odločitev države."
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Cveto Zaplotnik

Strahinj - V okviru projekta
Slovenska ekološka pridelava
in predelava solat - od seme-
na do krožnika, v katerem
sodelujejo Amarant koopera-
tiva, prodajalna zdrave pre-
hrane Jablana, Biotehniški

center Naklo in semenarska
hiša Rein Saat iz Avstrije, je
bil v petek v biotehniškem
centru Dan eko solat. Kot so
povedali prireditelji, so "dan"
namenili vsem, ki se ljubi-
teljsko ali poklicno ukvarjajo
z ekološkim vrtnarstvom in
pripravo hrane. Potrošni-
kom so glasno in jasno pove-
dali, da je ekološka hrana,
pridelana oz. predelana v do-
mačem kraju, kakovostna in

sveža in da se tudi postopki
priprave hrane iz ekoloških
pridelkov razlikujejo od kon-
vencionalnih in delno vna-
prej pripravljenih izdelkov
(instant poletna je kuhana v
dveh minutah). 

Udeleženci so si na šol-
skem posestvu pod strokov-

nim vodstvom Renhild
Frech - Emmelmann iz Av-
strije ogledali ekološki nasad
28 mehko- in krhkolistnih
solat, rozetastih solat za obi-
ranje, glavnatih solat za obi-
ranje ali rezanje ter štrucaric,
med njimi tudi majsko kra-
ljico, štiri letne čase, pariško,
ljubljansko ledenko in atrak-
cijo, potlej pa so še izpolnili
vprašalnik o tem, katere jim
najbolj ugajajo. V demon-

stracijski delavnici je Tatjana
Šubic iz biotehniškega cen-
tra pripravljala solatne preli-
ve, Marija Kočevar Fetah iz
prodajalne zdrave prehrane
Jablana pa jedi iz soje. Dr.
Štefan Merkač iz avstrijskega
Ecocontacta je predstavil ne-
varnosti gensko spremenje-

nih organizmov v živilih in
krmi, pri tem pa je ugotav-
ljal, da soobstoj med ekolo-
škim kmetijstvom in pridelo-
vanjem gensko spremenje-
nih rastlin ni možen in da so
koristi od gensko spremenje-
nih organizmov veliko manj-
še od negativnih posledic za
naravno okolje in zdravje.
Vanja Šubic iz Biotehniške-
ga centra Naklo je na preda-
vanju z naslovom Ali so eko-

loška živila pot do zdravja?
poudarjala, da si potrošniki
vse bolj želijo varno hrano
brez dodanih sintetičnih
snovi. Živahno je bilo tudi na
ekološki tržnici, tam so poleg
ekoloških solat in druge se-
zonske zelenjave ponujali
tudi ekološka semena in sa-

dike, jagode, mlevske in
mlečne izdelke, sadje, zeliš-
ča, strokovno literaturo ...
Kot je dejal eden od sodelujo-
čih na tržnici, Miroslav Ro-
gelj iz ekološke kmetije Pr'
Kovač v Kranju, je med po-
trošniki zanimanje po ekolo-
ško pridelani hrani - tudi po
špargljih, po kateri so na
kmetiji najbolj poznani in ki
jih letos ponujajo že od 10.
aprila dalje. 

Dan ekološko pridelane solate
Udeleženci so si ogledali nasad z 28 sortami solat, prisluhnili zanimivim predavanjem, bili v delavnici
priprave jedi iz ekoloških pridelkov in na ekološki tržnici.

V ekološkem nasadu 28 sort solat / Foto: Tina Dokl Na ekološki tržnici / Foto: Tina Dokl

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Lovska zveza Slo-
venije in Ribiška zveza Slo-
venije sta v sredo podpisali
sporazum o medsebojnem
sodelovanju. Kot so ob tem
poudarili, imata obe nevlad-
ni organizaciji veliko skup-
nih interesov, stališč in te-
žav. Kar zadeva koncesije, so
lovci in sladkovodni ribiči
mnenja, da bi država denar
od koncesij morala vračati
nazaj v lovstvo in v sladko-
vodno ribištvo. Vseh 64 ribi-
ških družin je z državo že
podpisalo koncesijske po-
godbe za 30-letno upravlja-
nje z ribjim življem v rekah
in jezerih, vendar pa država
pri tem ni upoštevala njiho-
ve glavne pripombe, da bi
bila koncesnina odvisna
predvsem od kategorizacije
vode. Ribiška zveza bo zato
še ta mesec poslala ministr-
stvu za kmetijstvo pobudo

za spremembo strokovnih
podlag za izračun konces-
nin. V lovski zvezi pa upajo,
da bo po podpisu pogodb
več reda.

Obe organizaciji opravljata
tudi številne aktivnosti na
področju ohranjanja in varo-
vanja narave. Ribiška zveza
sodeluje pri pregledovanju
neugodnih vplivov na vode,
lani so tako popisali tudi Sel-
ško in Poljansko Soro ter
njune pritoke. Lovska zveza
je dala pobudo o gradnji t. i.
zelenih mostov nad avtoce-
stami, ki so odrezale divjad
od tisočletnih selitvenih poti. 

Obe organizaciji, tako lov-
ska kot ribiška, si želita po-
membnejšo vlogo pri načrto-
vanju. V lovski zvezi ob tem
navajajo, da načrte upravlja-
nja z divjadjo pripravlja za-
vod za gozdove, lovci pa na
predlagane načrte lahko da-
jejo le pripombe, ki jih zavod
ni dolžan upoštevati.

Sodelovanje 
lovcev in ribičev
Lovska in ribiška zveza sta podpisali sporazum o
sodelovanju.

Kranj

Odločitev o znižanju pavšalne obdavčitve 

Pred zaključkom redakcije za današnji časopis še ni bilo zna-
no, ali je vlada na včerajšnji seji iz pavšalne obdavčitve subven-
cij za leto 2008 izvzela izravnalna plačila za območja z omeje-
nimi možnostmi za kmetijsko dejavnost, kot je sicer že prejš-
nji teden obljubil minister za finance France Križanič. Če je vla-
da to storila, se bo približno trideset tisoč pretežno hribovskih
kmetov oddahnilo, saj jim od prejetih izravnalnih plačil v zne-
sku 44,5 milijona evrov ne bo treba plačati v državno blagajno
4,4 milijona evrov davkov. To bi bilo po besedah predsednika
kmetijsko gozdarske zbornice Cirila Smrkolja v času gospodar-
ske krize nerazumno za vse, ki kmetujejo v težavnih razmerah,
predvsem pa v nasprotju z zakonom o dohodnini, po katerem
so kmetijsko okoljska plačila izvzeta iz obdavčitve. Izvzetje iz-
ravnalnih plačil iz povprečnega zneska subvencij na hektar bo
vplivalo na višino davčne osnove za plačilo dohodnine pa tudi
na socialne transferje - prispevke za zdravstveno in pokojnin-
sko zavarovanje, otroške dodatke, plačila za vrtce, štipendije ...
Zbornica je že pozvala člane, da se pritožijo na že izdane od-
ločbe o odmeri obveznosti iz kmetijstva in da ugovarjajo pre-
jetim informativnim izračunom dohodnine. C. Z.

Cerklje

Med kandidatkami tudi tri gorenjske kmetice

Na letošnjem izboru za mlado kmetico leta, ki bo 20. junija
v Cerkljah, se bo za laskavi naziv potegovalo šestnajst kan-
didatk, ki so stare od osemnajst do štirideset let in izpolnju-
jejo tudi druge razpisne pogoje. Med kandidatkami so tudi
tri Gorenjke - Ema Kožuh iz Škofje Loke, Pavla Pirnat iz Mo-
ravč in Mateja Šink iz Kranja. C. Z.

Odkupna cena mleka

Po podatkih tržno infor-
macijskega sistema, ki delu-
je v okviru agencije za kme-
tijske trge in razvoj podeže-
lja, je marca povprečna od-
kupna cena za mleko s 3,7
odstotka maščobe in 3,15 od-
stotka beljakovin (in dostav-
ljeno v mlekarno), znašala
29,65 evra za sto kilogramov
in je bila v primerjavi s febru-
arjem nižja za 1,26 evra ali
za 4,08 odstotka. Ker je mle-
ko marca v povprečju vsebo-
valo 4,18 odstotka maščobe
in 3,38 odstotka beljakovin,
je bila povprečna dejanska

odkupna cena za mleko, do-
stavljeno v mlekarno, 31,05
evra za sto kilogramov in je
bila od februarske nižja za
1,66 evra ali za 5,07 odstotka.

Tržne cene jabolk 
na domačem trgu

V letošnjem osemnajstem
tednu, to je med 27. aprilom
in 3. majem, je bila po poda-
tkih tržno informacijskega
sistema povprečna tržna
cena jabolk na domačem
trgu 58,46 evra za sto kilo-
gramov, v primerjavi s ted-
nom prej je bila višja za 4,53
evra oz. za 8,4 odstotka. Po-
glejmo še povprečne cene za
posamezne sorte jabolk!

Mešetar
Cveto Zaplotnik

Sorta Povprečna cena Sorta Povprečna cena
EUR/100 kg EUR/100 kg

braeburn 57,64 cripps pink 60,00
elstar 57,42 gala 61,48
fuji 81,00 fuji kiku 97,18
zlati delišes 59,28 granny smith 88,00
idared 54,25 jonagold 56,36
jonatan 25,00 mutsu 77,42
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Beluševa juha

Sestavine: pol l vode ali kost-
ne juhe, četrt kg belušev, 4 dag
maščobe (olje ali maslo), zele-
ni peteršilj, sol, poper, 2 dag
mehke moke, 1 dl sladke smeta-
ne, 1 žemlja.

Priprava: Na maščobi na-
redimo svetlo prežganje, ki
ga zalijemo s hladno vodo
in zatem takoj s toplo vodo,
da se prežganje razkuha.
Solimo in popopramo, do-
damo samo zgornje dele be-
lušev in jih skuhamo. Spod-
nje dele pa kuhamo pose-
bej. Vse beluše pretlačimo s
paličnim mešalnikom in jih
damo v juho. Gotovi juhi
dodamo še smetano, ki jo

nekoliko prevremo. Juho
potresemo s sesekljanim
peteršiljem. Juho ponudi-
mo z drobno narezanim in
popečenim kruhom.

Skutna torta

Sestavine: 1 zavitek zamrz-
njenega listnatega testa, 60
dag jabolk, 10 dag mandljev, 15
dag sladkorja, malo ruma, 30
dag pretlačene skute, 2 dl slad-
ke stepene smetane, vanilin
sladkor, malo ruma, 2 žlici
marelične marmelade, 2 lista
namočene želatine, jabolka za
dekoracijo.

Priprava: Testo razvalja-
mo, pekač namažemo in ga

obložimo s testom. Testo
spečemo v srednje vroči peči-
ci. Še vročega namažemo z
razredčeno marmelado. Ja-
bolka narežemo na lističe in
jih nekoliko podušimo na
malo vode, sladkamo, doda-
mo narezane mandlje in
ohladimo. Ohlajena jabolka
razgrnemo po marmeladi in
nadevamo s pripravljenim
nadevom.

Nadev: Skuto umešamo,
dodamo nad soparo raztop-
ljeno želatino, po okusu še
sladkamo, začinimo z vani-
lin sladkorjem in rumom in
nazadnje dodamo še stepe-
no sladko smetano. Priprav-
ljeno torto postavimo za
kakšno uro v hladilnik in jo

dobro ohladimo. Dobro
ohlajeno torto damo na
krožnik in jo obložimo z re-
zinami jabolk.

Pečene orade z zelišči

Sestavine: 4 srednje velike
orade, sol, sveže mleti poper, 4
žlice oljčnega olja, 4 stroki čes-
na, 2 limoni, mali šopki svežih
zelišč (rožmarin, šetraj, bazili-
ka, drobnjak, peteršilj).

Priprava: Orade očistimo
in operemo pod tekočo vodo
in jih zbrišemo v kuhinjski
krpi. Nato jih solimo in po-
popramo. Položimo jih v pe-
kač in pokapljamo z oljčnim
oljem. Česen očistimo in

drobno sesekljamo. Limono
operemo, zbrišemo in nari-
bamo lupinico, sok pa iztis-
nemo. Zelišča oplaknemo,
dobro otresemo in drobno
sesekljamo. Gladko zmeša-
mo s česnom. Orade po dol-
gem zarežemo ob hrbtiščni
kosti, da se hitreje spečejo in
da ostanejo bolj sočne. Nato
jih tudi v notranjosti natre-
mo z zelišči. Ribe damo v po-
maščen pekač in jih prelije-
mo z oljčnim oljem. Pekač
postavimo v dobro segreto
pečico in v njej pečemo ribe
kakšnih 20 do 25 minut. Pe-
čeno damo na krožnik in ob-
ložimo z rezinami limone.
Poleg ponudimo lepo obliko-
van kuhan krompir.

Janez Štrukelj

Jedi za pomladne dni K U H A R S K I R E C E P T I75

Jelena Justin

Ko smo se pozimi spreha-
jali okoli zaledenelega Cerk-
niškega jezera, sem vam ob-
ljubila, da se bomo v planin-
ski sezoni povzpeli na Slivni-
co, ki se bohoti na njegovi
vzhodni strani. Poti, ki vodi-
jo na njen vrh, je ogromno.
Mi se bomo nanjo povzpeli
iz Cerknice. Ker se nam obi-
čajno vedno mudi na izho-
dišče, se bomo tudi tokrat
zapeljali po avtocesti Ljub-
ljana-Koper do odcepa Unec,
kjer zavijemo na regionalno
cesto. Skozi Unec se zapelje-
mo do Cerknice, se pozorno
peljemo skozi njeno središ-
če, kjer na levi strani opazi-
mo smerokaz za Slivnico.
Zavijemo v klanec in parki-
ramo na urejenem parkiriš-
ču. Če boste dovolj zgodnji, s
prostorom ne bo težav. 

Prvih nekaj deset metrov
prehodimo po asfaltu, nato
pa nas markacije usmerijo
proti gozdu. Nekaj časa ho-
dite po poseki, nato pa pot
zavije v prijeten borov gozdi-
ček. Prečkate gozdno cesto
in nadaljujete v smeri mar-
kacij še višje skozi gozd. Pot
je resnično odlično markira-
na. Ko pridete do konca goz-
dička, hodite med tipičnim
kraškim grmovjem; vsake
toliko časa se bo poti priklju-
čila kakšna stezica, ki jo po-
znajo le domačini. Če ne bo-
ste ravno zgodnji, bo ta del
poti bolj podoben hoji v ko-
tlu, saj bo tukaj sonce ne-
usmiljeno grelo. 

Po približno 250 višinskih
metrih boste dosegli travnik;
prostrani travnik, kjer ni
sence, a vetrček vendarle
pihlja. Dom na Slivnici in
antenski stolp na vrhu vidite
pred seboj. Do tja gor je po-
trebno še priti. Na tem trav-
niškem delu lahko izgubite
markacije, a da bi zašli, ne
morete. Kje hodi večina lju-
di, je dobro vidno, če vas pa
malo zanese s poti, pa tudi
nič hudega. Če se boste bolj
držali leve strani travnika,
boste najprej prišli do vrha
Slivnice. Vrh sam po sebi ni
nič posebnega, ker nima no-
benega razgleda, obdajajo pa
ga takšne in drugačne ante-
ne. Na vrhu je le žig za našo
knjižico Slovenske planin-
ske poti. Z vrha se spustite
po levi strani navzdol do Ča-
rovniške jame, jame, ki je
burila domišljijo prebival-
cem pod Slivnico in celo sa-
memu baronu Janezu Vaj-
kardu Valvasorju. Iz jame se
namreč pozimi dviga topel
in vlažen zrak. Vlaga se kon-

denzira v meglo, kar je pri-
pomoglo k nastanku legen-
de o coprniškem domovanju
na Slivnici. V mnogih legen-
dah se Slivnica omenja kot
shajališče coprnic, ki so jih
obtoževali, da delajo nevihte,
točo, z uroki povzročajo bo-
lezni in škodo, se spreminja-
jo v živali, letajo na metlah,
imajo zveze s hudičem ...

V Slavi vojvodine Kranj-
ske, kjer je Valvasor opisal
presihajoče čudo Cerkniške-
ga jezera in si s tem prislužil
članstvo v angleški kraljevi
družbi, je opisana tudi Slivni-
ca: Na drugi strani jezera se
dviga gora Slivnica, na kateri
je luknja, ki dela nevihto, kakor
je popisano na svojem mestu.
Na vrhu imajo coprnice, vešče
in grdobe svoje plese in sestan-
ke. Vidijo se kot leteče drobne
lučce. Sploh je pokrajina tam
okrog s coprnicami dovolj zalo-
žena. Zato jim tam često precej
zakurijo in jih mnogo sežgo,
tako da pride včasih tod na gr-
mado v enem letu več coprnic,
kakor jih je v vsej deželi od

pamtiveka sedlo na skladovni-
co in bilo upepeljenih. 

Tik pod vrhom Slivnice je
Dom na Slivnici, kjer vam
prijazen oskrbnik med dru-
gim postreže čaj v pol litr-
skem kozarcu; slivniški copr-
niški čaj.

S Slivnice je ob jasnem vre-
menu čudovit razgled; pod
nami leži celotno Cerkniško
jezero. Letošnja zima je bila
bogata s padavinami, zato je
voda še vedno vidna; naspro-
ti Slivnice, na zahodnem bre-
gu jezera so Javorniki. Desno
od Javornikov vidimo v ozad-
ju Nanos s strmimi skalami,
ki padajo proti Razdrtemu.
Levo od Javornikov je najvišji
vrh Krasa, še vedno zasneže-
ni Snežnik; no, morda je zdaj
sneg že pošel. Na Slivnico
pelje tudi makadamska ce-
sta, ki nas pohodnikov sicer
ne zanima, je pa prijetna za
kolesarski vzpon.  
Nadmorska višina: 1114 m
Višinska razlika: 550 m
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: ★★★★★ 

Planinski kotiček: Slivnica (1114 m)

Čarovniško domovanje
"Na drugi strani jezera se dviga gora Slivnica, na kateri je luknja, ki dela nevihto, kakor je popisano
na svojem mestu. Na vrhu imajo coprnice, vešče in grdobe svoje plese in sestanke," je o našem
današnjem cilju zapisal Janez Vajkard Valvasor.

Travniški del, ki vas bo kljub vetru pošteno spotil.

Se res na Slivnici zbirajo coprnice?
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 21. - 24.
5., 28 - 31. 5., 25. - 28. 6., 29. 6. - 4. 7.; TRST: 3. 6.; PELJEŠAC 10. 6. - 17.
6.; GOLI OTOK: 18. 5.; BANOVCI: 21 - 24. 5.; BERNARDIN: 17. 5. - 20. 5.;
KOPALNI BERNARDIN: 1. 6.; GARDALAND: 25. 6., 29. 6.

Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov 
Kažipot brezplačno samo enkrat.

Veliki swing žur v Kranju
Kranj - Danes bo ob 21. uri v Mitnici glasbeno-plesni večer
swinga s skupino Six to go.

Preživite poletje na Stari Savi
Jesenice - Na Mednarodni dan muzejev, 18. maja, bodo od
9. ure naprej na ogled različne razstave v Kosovi in Ruardovi
graščini ter v Kasarni. 

Tek svetovne harmonije 2009
Kranjska Gora - Tekači Teka svetovne harmonije bodo v
Kranjsko Goro preko prelaza Vršič pritekli v nedeljo pre-
dvidoma ob 15.30, na mejnem prehodu Rateče pa bodo ob
16.30, kjer si bosta plamenico simbolično izmenjala župana
Kranjske Gore in Trbiža.

Ob jubileju nekdanjih učiteljev
Cerklje - Ob visokih življenjskih jubilejih nekdanjih učiteljev
Tončke Perčič in Jožeta Varla Unesco klub Cerklje vabi na
kulturno prireditev v Kulturni hram Ignacija Borštnika jutri
ob 20. uri. 

Rokovnjaški tek v Dupljah
Duplje - Telovadno društvo Partizan Duplje bo priredilo v
nedeljo v sodelovanju s Kulturnim in turističnim društvom
Kriva Jelka jubilejni 10. Rokovnjaški tek na 3 in 8 kilometrov
dolgi progi. Start bo ob 14.30 na rokometnem igrišču pri 
osnovni šoli. Prijave bodo sprejemali eno uro pred startom. 

Mednarodni festival 14. Jazz Cerkno '09 
Cerkno - Mednarodni festival 14. Jazz Cerkno '09 letos pote-
ka od 14. do 16. maja. 

4. pohod po stari rudni poti
Jesenice - TIC Jesenice tudi letos, v ponedeljek, 18. maja,
pripravlja na svetovni dan muzejev in ob mesecu narcis že
4. pohod po stari rudni poti. Zbor ob 9.45 pred cerkvijo na
Stari Savi za tiste, ki se želite peljati z avtobusom, in ob 10.
uri pred Kosovo graščino za tiste, ki se bodo udeležili prired-
itve kot pohodniki. Prijave sprejemajo na TIC-u Jesenice 
do nedelje, 17. maja, po tel. 04/586 31 78 ali 031/337-202 ali
e-pošto tic@ragor.si.

Na Donačko goro
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 23.
maja, planinski izlet na Donačko goro. Skupne zmerne hoje
bo okoli 4 ure. Odhod avtobusa bo ob 7. uri izpred pošte
Šenčur. Zaradi prehoda državne meje imejte s seboj osebni
dokument. Informacije in prijave zbira do četrtka, 21. maja,
Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Kostelska pešpot
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 23. maja
izlet na tradicionalni pohod Kostelska pešpot. Izhodišče je
vas Fara, tura je nezahtevna, primerna za vse planince, hoje
bo za 5 do 6 ur. Prijave po tel.: 031/345 209, 531 55 44.

Po poteh Vinske gore
Preddvor - Planinska sekcija Preddvor vabi na izlet po poteh
Vinske gore, ki bo v soboto, 23. maja. Tura je nezahtevna in
primerna za pohodnike, trajala bo približno 6 ur. Odhod av-
tobusa iz Preddvora bo ob 6. uri, iz Kranja pri Mercatorju na
Primskovem pa ob 6.15. Prijave in dodatne informacije:
Janez Planinc, tel.: 040/260 930 do srede, 20. maja.

Srečanje invalidov v Cerkljah
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj, Begunjska 10,
že sprejema vplačila za tradicionalno srečanje invalidov, ki
bo letos v soboto, 27. junija, z začetkom ob 10. uri v šport-
ni dvorani v Cerkljah. Vplačila sprejemajo v pisarni društva
ali pri poverjenikih na terenu. Organiziran bo avtobusni pre-
voz iz Kranja.

IZLETI

PRIREDITVE

V dolino Baška grapa
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica vabi v torek, 19.
maja, na planinski pohod v dolino Baška grapa. Avtobus bo
ob 7. uri odpeljal iz Most in bo ustavljal na vseh postajah do
Rodin. Nezahtevne hoje bo 4 do 5 ur. Informacije in prijave:
Drago Kajdiž, tel.: 5801 469 ali GSM 031/535 799.

Od Most do Sankaške koče
Žirovnica - Zavod za turizem in kulturo Žirovnica skupaj s
Planinskim društvom Žirovnica jutri, v soboto, 16. maja,
pripravlja pohod od Most do Sankaške koče. Zbor bo ob 8.
uri pred Elektro Žirovnica. 

Prikaz ličenja in zaključek druženja
Voglje - Zaključek študijskega krožka z naslovom Kako pre-
poznati pravo kozmetiko za svoje zdravje bo jutri ob 10. uri
v Domu krajanov v Vogljah. 

Dan odprtih vrat Pocarjeve domačije
Radovna - Dan odprtih vrat s kulturnim programom na
Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni bo v nedeljo od 11. do
18. ure.

Dan odprtih vrat Muzeja Železniki
Železniki - Muzejsko društvo Železniki ter Javni zavod Rati-
tovec vabita na dan odprtih vrat muzeja v Železnikih, ki bo
v nedeljo od 13. do 17. ure. 

Predstavitev nordijske hoje
Kranj - HUMANA - združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje vabi na predstavitev nordijske hoje, ki bo v torek ob
16. uri v prostorih društvene pisarne v Kranju. Dodatne in-
formacije na 04/2011-720. 

Predstavitev zdrave prehrane
Kranj - Društvo Svetlin vabi v torek od 16. do 20. ure v pro-
store na C. Staneta Žagarja 19 na predstavitev zdrave
prehrane s poudarkom na njenem čistilnem učinku. 

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri ob 9. uri v Dom
krajanov Primskovo, Jezerska cesta 41 Kranj na preučevanje
Svetega pisma.

Magnetoterapija za boljše zdravje
Brdo pri Kranju - Brezplačno predavanje o učinkih in pozi-
tivnem delovanju magnetov na zdravje bo v torek ob 18. uri
v hotelu Brdo na Brdu pri Kranju.

Revija odraslih pevskih zasedb 
Šenčur - Občina Šenčur in Glasbeno društvo Sveti Mihael
Olševek prirejata 13. občinsko revijo odraslih pevskih
zasedb z naslovom Zakaj bi ne pel?, ki bo jutri ob 20. uri v
Domu krajanov Šenčur. 

30-letnica MePZ Domel
Češnjica - Mešani pevski zbor Domel iz Železnikov vabi na
slavnostni koncert, ki bo jutri ob 20. uri v Kino dvorano na
Češnjici. 

Letni koncert MePZ zbora Iskra Kranj
Kranj - S pesmijo po slovenskih pokrajinah vas bo Mešani
pevski zbor Iskra Kranj skupaj z gosti popeljal na svojem 
letnem koncertu danes ob 20. uri v dvorani Creinative, 
Sejmišče 2.

Razstava izdelkov krožkov KUD Bitnje
Bitnje - KUD Bitnje vabi na razstavo izdelkov vseh krožkov
od 15. do 17. maja v vrtcu Biba v Zg. Bitnjah. Otvoritev razs-
tave bo danes ob 18. uri. 

Kozolci
Slovenski Javornik - Danes bo ob 18. uri v razstavnem 
salonu na Slovenskem Javorniku odprtje fotografske razs-
tave Petra Pokorna z naslovom Kozolci. 

Slike Jureta Kalana
Železniki - Muzejsko društvo Železniki vabi na odprtje slik
akademskega slikarja Jureta Kalana, ki bo jutri ob 19. uri v
galeriji Muzeja v Železnikih.

RAZSTAVE

KONCERTI

PREDAVANJA

OBVESTILA

Kursadžije
Jesenice - Jutri si ob 20. uri v dvorani Gledališča Toneta Ču-
farja Jesenice lahko ogledate srbsko komedijo Kursadžije.

Žena mojega moža
Slovenski Javornik - Jutri bo ob 20. uri v dvorani na Slovenskem
Javorniku komedija Francija Tušarja Žena mojega moža.

PREDSTAVEHALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/201-42-13 ali osebno na Bleiweisovi cesti 4, 
v Kranju oz. po pošti - do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna.

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec 

Matevž Gazvoda

Na zadnjo pot ga bomo pospremili danes, 
15. maja 2009, ob 17. uri na pokopališču v Preddvoru.

Žara je od 8. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Elektro Gorenjska, d. d.

ZAHVALA

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno.
A kar ni njeno, nam ne more vzeti.
In to, kar je neskončno dragoceno,
je večno in nikdar ne more umreti. 

(S. Makarovič)

Nismo se poslovili, le pospremili smo našo drago 

Milko Potočnik
roj. Kveder

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem ter vsem, ki ste nam v najtežjih

trenutkih kakorkoli pomagali, nam stali ob strani ter nam
z besedo lajšali neizmerno žalost in bolečino. 

Hvala vsem, ki ste jo s svojo prisotnostjo pospremili 
na njeno zadnjo pot, jo imeli radi in jo spoštovali. 

Ohranite jo v lepem spominu.

Njeni najbližji
Šenčur

LOTO
Rezultati 38. kroga 

- 13. maja 2009
9, 11, 16, 24, 27, 37, 38 

in 36

Lotko: 024510

Loto PLUS: 
1, 11, 13, 18, 20, 33, 39 in 38

Garantirani sklad 39. kroga
za Sedmico: 200.000 EUR

Predvideni sklad 39. kroga
za Lotka: 50.000 EUR

Predvideni sklad 
39. kroga za Loto PLUS:

385.000 EUR
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V poslovno stanovanjskem objektu
na Nazorjevi ulici v Kranju, bivši
Dom JLA, prodajamo novo, takoj
vseljivo 2 - sobno stanovanje v izme-
ri 61,50 m2 s pripadajočim parkirnim
mestom v parkirni hiši.

V poslovno stanovanjskem objektu
na Nazorjevi ulici v Kranju, bivši
Dom JLA, prodajamo novo, takoj
vseljivo 2+1 - sobno stanovanje v iz-
meri 76,35 m2 z dvema pripadajoči-
ma parkirnima mestoma v parkirni
hiši in s pripadajočo shrambo.

V poslovno stanovanjskem objektu
na Nazorjevi ulici 3 v Kranju, na me-
stu nekdanjega Doma JLA, prodaja-
mo poslovni prostor za pisarniško
dejavnost v skupni izmeri 93,90 m2.

Podrobnejše informacije vam bomo
z veseljem posredovali, če nas 
boste poklicali na telefonsko številko 
04 281 26 26.
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

ENOSOBNO opremljeno in obnovlje-
no stanovanje, 45 m2, v Frankovem
naselju, ☎ 041/412-689

9003030

DVOSOBNO stanovanje, 81 m2, nova
gradnja, l.08, 3. nadstropje, komplet-
no opremljeno, klima, balkon in parkir-
ni prostor, cena 157.000 EUR, ☎
031/265-242

9002762

ODDAM

SOBE, samskim osebam ali delavcem,
za začasno bivanje, v Stražišču pri Kra-
nju, cena 120 EUR/mes., ☎
070/868-617 9002824

DVOSOBNO opremljeno stanovanje v
Medvodah, ☎ 041/742-794

9002951

DVOSOBNO stanovanje v hiši z vrtom,
v Radovljici, ☎ 041/663-335

9002962

TRISOBNO stanovanje, okolica Šen-
čurja, ☎ 041/390-422, Štefan

9003040

HIŠE
PRODAM

HIŠO v Tenetišah, na parceli 600 m2
in zazidljivo parcelo 700 m2, ☎
041/880-800 9003007

HIŠO nadstandardno, na sončni, mirni
lokaciji, 10 km iz Kranja, stara 5 let,
vseljiva takoj, ☎ 041/506-223

9003033

PRI PREDDVORU prodam hišo v V.
GRF na zemljišču 1.500 m2, ☎
051/311-994 9002741

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

DVOSOBNO stanovanje, terasa 20
m2, v Strunjanju ob solinah, prevzem
takoj, ogled v soboto, ☎ 041/366-
993 9002965

VIKEND z vinogradom, ☎ 041/760-
293 9002963

VIKEND, parcela 1¸920 m2, sadov-
njak in brajda, bližina Lenarta v Sl. Go-
ricah, ☎ 051/450-846 9003037

POSESTI
PRODAM

NJIVO v bližini letališča, ☎ 031/647-
943 9002939

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

POSLOVNI prostor v Škofji Loki, 100 -
60 - 40 m2, ☎ 040/531-667

9003020

ODDAM

PISARNO opremljeno, Kranj Primsko-
vo, 22 m2, parkirišče, sprotno plačilo,
cena 90 EUR + minimalni obratovalni
stroški, ☎ 040/308-256 9002918

PRIMSKOVO - trgovska cona, odda-
mo poslovni prostor, 200 ali 400 m2
za trgovino ali storitveno dejavnost, ☎
041/647-509 9002392

PROSTORE primerne za skladiščenje
v Kranj - Kokrica, v izmeri 500 m2, ☎
04/20-42-149, 041/624-320

9002742

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO v Šorlijevem naselju, ☎
04/20-45-486 9002946

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj, d.
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj, ☎
04/20-11-413, 041/707-145,
031/231-358 9002725

DAEWOO Kalos 1.4 16 V, l. 03 klima,
5 vrat, rdeč, zelo lepo ohranjen, ☎
041/787-050 9003038

FIAT Brava 1.2, 135.000 km 82 KM,
met. barve, 1. reg 1/01, 1. lastnik, reg
do 1/10, ☎ 041/343-016

9003056

FIAT Grande Punto 1.2, 5 vrat, star
dve leti in pol, ☎ 041/787-069

9003043

FIAT Uno, l. 97 modre barve, reg. celo
leto, cena po dogovoru, ☎ 041/627-
280 9002936

FORD D Fiesta 1.3, l. 98, 65.000 km
karamboliran, za simbolično ceno, ☎
041/468-919

9002970

FORD Focus 1.6 TDCI, l. 06, 47.000
km 109 KM, ABS, klima, tempomat,
el. paket, lita platišča, ☎ 031/307-
111 9002975

KIA Rio 1.3, l. 04, 30.000 km klima,
kot nova, ☎ 041/227-338

9003015

GOLF IV. 4x4 karavan 1.9 TDi, l. 01 di-
esel, klima, potovalni računalnik, ☎
031/362-979 9002988

KUPIM

NOVEJŠI osebni avto, enoprostorec s
sedmimi sedeži, ohranjen, ☎
041/608-765 9002995

DRUGA VOZILA
PRODAM

BALDAHIN za prikolico tip A 450 z
ogrodjem, star 3 l., ☎ 0599/63-351

9003034

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOPED Tomos avtomatic A3 MS, ☎
04/51-22-655, 041/874-181

9003021

YAMAHA fazer 600, l. 04, 20.600 km
730 KW in žensko čelado, ☎
040/732-134 9003008

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ALU PLATIŠČA za Audi 15x5 vijakov,
za 200 EUR, 4 kom + gume, ☎
04/51-82-239 9003032

DVE GUMI na platiščih za Fiat 12 col in
4 gume 13 col, ☎ 04/25-22-005

9002985

LETNE gume, Kumho na jeklenih pla-
tiščih 175/70/13, original za Kalos ali
Aveo, ugodno, ☎ 040/584-027

9002998

LETNE gume Goodyear 175/65/14,
☎ 041/858-149 9003013

LETNE GUME Metador 185/GOR 14
82 T, 4 kom, rabljene 2 meseca, ☎
051/477-266 9003028

ORIGINAL nosilni prtljažnik s ključav-
nico za R megan, cena 80 EUR, ☎
041/885-085 9002933

PLATIŠČA, GUME za različne avte več
dimenzij, malo rabljeni akumulatorji, ☎
041/722-625 9002707

PRTLJAŽNIK za Opel Astro, ☎
04/20-41-819 9003051

RABLJENE dele za več vrst osebnih
avtomobilov, ☎ 041/521-338

9002993

TEHNIKA
PRODAM

TV SAMSUNG, d 35 cm, zaradi selit-
ve, odpeljete ga lahko za 30 EUR, ☎
031/3258-326, pop. 9002986

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

AVTOGENSKI varilni aparat z vso
opremo, ☎ 031/254-639

9002935

HOBY kombinirko, MIO standard s
krožno žago in vrtalno mizo, cena 200
EUR, ☎ 041/567-290

9003044

REZALNIK za rezanje tlakovcev, kam-
na, betona, s pomikom mize, motor 2
KW, 3000 obr., ☎ 040/352-095

9002979

STAREJŠI šeping 490 EUR, graver-
sko - kiparski voz nov 390 EUR, prešo
za visoki tisk 390 EUR, ☎ 040/609-
604 9002943

OPREMA
KUPIM

HLADILNO omaro 650 l, ☎ 04/25-
36-222 9002984

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

LESENI gradbeni oder, cca 20 m, viš.
4 m, uporabljen samo 1x, nov, ☎
04/20-43-195, dopoldan

9002989

PLOHE 50 mm in deske 30 mm -
hrast, bukev, zračno sušeno 3 leta, ☎
041/852-632 9002959

PRIBLIŽNO 350 kom žabic za vezanje
opaža, cena po dogovoru, ☎
031/270-521 9003027

SMREKOVE plohe in suha bukova
drva, ☎ 031/271-151

9002999

SUHE, hrastove deske in plohe, ☎
04/51-81-463 9003000

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA, vhodna vrata s podbojem s šti-
rimi nasadili, močne konstrukcije, več-
ja količina, ☎ 041/271-953

9003009

OKNA Jelovica termopan, 12 kom
100x140, ohranjena, 25 EUR/kom,
☎ 040/847-391 9002957

KURIVO
PRODAM

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

9002721

DRVA, možnost plačila na obroke, me-
terska ali razžagana, možnost dostave,
☎ 040/338-719 9002717

PRVOVRSTNA, suha, bukova drva,
možnost razreza in dostave, ☎
031/547-948 9002931

SUHA, bukova, razžagana drva in njiv-
sko prst, ☎ 031/561-707 9002964

SUHA, bukova drva, 50 EUR/m3,
☎041/524-741 9003053

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOMPLET kuhinjsko opremo za sim-
bolično ceno, ☎ 04/23-43-501

9002949

KUHINJO z aparati, dol 2x3 m, cena
500 EUR, ☎ 04/59-57-270

9003018

POMIVALNO korito, novo, enojno in
enojno in pol, inox, 50% ceneje, ☎
041/676-600

9002681

SPALNICO, staro 90 let, češnja, lepo
ohranjeno, ☎ 040/519-623

9003036

USNJENO sedežno meblo, trosed in
dva fotelja, simbolična cena, ☎
031/631-980 9002934

PODARIM

POMIVALNO mizo, 120 cm in viseče
omarice ter starejšo spalnico (oreh), ☎
041/582-166

9002978

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

HLADILNIK in pralni stroj Gorenje, ☎
041/878-494 9002992

POMIVALNI stroj, otroško posteljo,
notranja vrata, računalniško mizo,  po
dogovoru, ☎ 041/585-745

9002941

PODARIM

STAREJŠI, pralni stroj Gorenje, ob-
novljen, ☎ 040/519-623

9003035

OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

KOMBINIRAN 80-litrski bojler (central-
na - elektrika), malo rabljen, ☎ 031/
370-070

9002967

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 četrt-
ka neprekinjeno od 8. do 19. ure,
petek od 8. do 16. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto.

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

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v
III. nadstr. v izmeri 74,84 m2, l. izgr.
1963, potrebno obnove, CK na plin,
dvigala ni, vpisano v ZK, cena
99.000,00 EUR, možnost vselitve
takoj.
Kranj, Zlato polje, dvosobno I. nad-
str. v izmeri 53 m2, obnovljena kopal-
nica in instalacije l. 2003, okna ob-
novljena l. 2007, l. izgr. 1960, vpisa-
no v ZK, možnost vselitve maj 2009,
cena 89.500,00 EUR.
Kranj, Planina II, dvosobno, pritl. v
izmeri 61 m2, nizek objekt, l. izgrad.
2004, cena 110.000,00 EUR, mož-
nost vselitve junij l. 2009.
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v I.
nadstr. izmere 82,08 m2, l. izgr.
1964, delno obnovljeno l. 2003 -
okna, balkonska vrata, ogrevanje kla-
sično, plin v bloku, vpisano v ZK,
cena 110.000,00 EUR.
Kranj, Huje, medetažno 3,5-sobno
mansardno stanovanje v izmeri 113
m2, nizek objekt, l. izgrad. 1978,
adaptirano med leti 1995-2003, CK
na plin cena 105.000,00 EUR.
Bistrica pri Tržiču, enosobno, visoko
pritličje v izmeri 40 m2, potrebno
obnove, CK, l. izgr. 1973, cena
63.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 79.500,00
EUR.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, Sp. Besnica, visokopritlična,
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti
549 m2, CK na olje, tel. garaža, dve
parkirni mesti, sončna lega, hiša je
lepo vzdrževana, l. izgrad. 1981, cena
296.000,00 EUR, vselitev možna ko-
nec leta 2009. 
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
460.000,00 EUR, v katero je vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po
meri. 
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi manj-
ša brunarica, l. izgr. 1997, cena
250.000,00 EUR.
Trstenik - Orle, bivalen, visokopritli-
čen tlorisa 36 m2, klet zidana, ostalo
leseno, na parceli velikosti 426 m2, l.
izgr. 1983, obnovljen l. 1999, CK na
olje, terasa, drvarnica, internet, cena
175.000,00 EUR, vselitev po dogovo-
ru.
GARAŽA
Kranj, Zlato polje, pritličje v izmeri 13
m2, l. izgr. 1960, cena 11.900,00
EUR.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 149
EUR/m2 in še cca. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek.
Trstenik, v naselju, na lepi sončni lo-
kaciji zazidljiva parcela v izmeri 1013
m2, priključki ob parceli, cena 130
EUR/m2, možna tudi delitev na dve
parceli po cca. 550 m2, v tem prime-
ru je cena 140 EUR/m2.

JESENICE, PODMEŽAKLA, hiša dvo-
stanovanjska visokopritlična, 200
m2, letnik 1940, kompletno adaptira-
na (fasada, streha, okna, tlaki, kopal-
nice), ravna parcela 660 m2, proda-
mo. Cena 210.000 EUR.
TRSTENIK, sončna parcela 1144 m2,
v nizkih terasah, komunalno in vrt-
narsko urejena, za gradnjo enodru-
žinske hiše, prodamo. Cena: 130
EUR m2. Možna tudi razdelitev na
dve parceli, cena 140 m2.
ŠKOFJA LOKA, FRANKOVO NASE-
LJE, prodamo dvosobno mansardno
stanovanje, 46 m2, nad. 3./3, talno
ogrevanje, z balkonom, mirna lokaci-
ja, v neposredni bližini OŠ, trgovine,
pošta itd. Vpisano v ZK, hiter pre-
vzem. Cena: 76.000 EUR.

Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj
www.nepremicnine.gnd.si

e-naslov: info@gnd.si
tel: +386 4 281 39 04, 
fax: +386 4 281 39 07
gsm: +386 31 536 578

D
.O

.O
.

POSLOVNI PROSTORI: 
Prodamo:
KRANJ: poslovni prostor (kozmetika,
frizer, pedikura in pd.) v izmeri 82
m2, v pritličju objekta, obnova 2004
leta, parkirni prostori, za 152.000
EUR 
Oddamo:
KRANJ (bližina): skladiščni v izmeri
200 m2 z gradbenim in uporabnim
dovoljenjem za avtoličarstvo, dostop
z viličarjem, letnik 98, po 5 EUR/m2.
KRANJ: prostor v izmeri 78 m2 in
230 m2 v 1. nadstropju za pisarne,
servisno dejavnost, obnova 94, po 11
EUR/m2. 
HIŠE:
Prodamo:
BESNICA: stanovanjska hiša, površi-
ne 250 m2, klet, pritličje, nadstropje in
mansarda, zgrajena 1970, obnova 94,
parcela 500 m2, cena = 225.000 EUR.
BITNJE: 30 let stara hiša, ki ni pod-
kletena, ima ločeno stanovanje v pri-
tličju in ločeno v nadstropju, skupna
stan. površina je 262 m2 na parceli
1.719 m2, ob hiši stoji samostojen
objekt drvarnica, cena = 250.000
EUR.
TRŽIČ (Zvirče): stan. hiša zgrajena
do 3. gr. faze, stan. površine 186 m2,
letnik 2006, 551 m2 zemljišča, mož-
nost izdelave na ključ, CK na plin,
mirna lokacija, cena = 181.000 EUR.
VOGLJE pri Šenčurju: polovice sta-
novanjske hiše v pritličju 87 m2, tera-
so 16 m2 in kletjo 40 m2, starost 30
let, zemljišče 515 m2, cena = 118.000
EUR.
ŠKOFJA LOKA: nova stan. hiša-dvoj-
ček, zgrajena do 3. gr. faze, januar
2008, stan. površine 191 m2, 295 m2
zemljišča, možnost izdelave na ključ,
CK na plin, mirna lokacija, cena =
195.000 EUR.
ZEMLJIŠČA:
Prodamo:
Naklo: stavb. parcela 702 m2 po 170
EUR/m2.
Goriče: stavb. parcela 998 m2 po 80
EUR/m2. 
Besnici: stavb. parcela 689 m2 po 75
EUR/m2. 
Ambrož pod Krvavcem: več stavb.
parcela od 422-677 m2 po 70
EUR/m2.

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

GSM 051/320 700, Email: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

Kranj - Orle: stavb. parcela 606 m2
za 59.000 EUR. 
Zalog pri Cerkljah: stavb. parcela 482
m2 ali 509 m2 po 120 EUR/m2.
STANOVANJA:
Prodamo:
Kranj, mestno jedro: 1 SS, 48 m2 v 2.
nad., obnova 2004, cena = 91.900
EUR.
Kranj, mestno jedro: 2 SS, 72,3 m2
v 3. nad., obnova 2002 (provansal-
ski stil, z vso opremo v stilu, tudi
okna, vrata, tlaki in oprema), ima
finsko, ima podstrešni in kletni
prostor, cena z opremo = 135.000
EUR.
Kranj, Planina II: garsonjera, 32 m2 v
2. nad., nizek blok, balkon, cena =
69.500 EUR.
Kranj, Planina I: 2 SS, 57 m2 v 4.
nad., letnik 74, balkon, za 92.000
EUR.
Kranj, pri bazenu: 2 SS, 56 m2 v 4.
nad. od 4, letnik 63, obnova 2001,
93.000 EUR.
Kranj, Planina I: 3 SS, 80 m2 v 7.
nad., letnik 1974, cena = 115.000
EUR.
Kranj (Čirče): 2 SS, 61 m2 v pritličju
objekta, obnova v letu 99 (fasada,
streha), z vrtom in nadstreškom
pred hišo, za 99.000 EUR, 
Škofja Loka (Podlubnik): 2 SS, 60 m2
v 10. nad., letnik 78, cena = 105.000
EUR.

STANOVANJE PRODAMO
ŠKOFJA LOKA - Frankovo n., garson-
jera, 28 m2, P/III, balkon, l. izg. 79,
vzdrževano. 60.000 EUR.
ZEMLJIŠČE PRODAMO
BLEJSKA DOBRAVA 570 m2, komu-
nalno urejeno z izdanim grad. dovolj
za 3 etažno hišo površ. 238 m2.
88.272 EUR.
POSLOVNI PROSTOR PRODAMO
KRANJ - Savska c., pritličje, 201 m2,
stavba iz l. 1960, prostori obn.
l.2007. Idealno za proizvodno de-
javnost. 120.600 EUR. 
Ostalo ponudbo poslovnih pros-
torov - najem, prodaja najdete na  

www.a jp .s i

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali najemate stanovan-

je, hišo ali poslovni prostor? Celovita rešitev 
na enem mestu. Za vas delamo

Aktivno - Jasno - Preudarno
AJP d.o.o. Kranj, Koroška
cesta 2, 4000 Kranj

gsm: 031/330 - 040, tel.: 04/20 28 223,
e-pošta: info@ajp.si

www.k3 -kern .s i

Dan odprtih vrat Vojašnice Kranj
Vojašnica Kranj bo v soboto, 16. maja, med 10. in 18. uro
odprla vrata Kranjčanom in širši gorenjski javnosti. Na tradi-
cionalni prireditvi bodo enote Slovenske vojske, Policija in Gasil-
sko reševalna služba iz Kranja predstavile delovanje, oborožitev
in tehniko, ki jo vsakodnevno uporabljajo pri svojem delu. 

Vsem obiskovalcem Dneva odprtih vrat Vojašnice Kranj
bosta zaželela dobrodošlico in prijetno druženje gostitelja,
stari poveljnik Vojašnice Kranj, brigadir magister Andrej 
Osterman in novi poveljnik polkovnik Mihalj Bukovec. Prire-
ditev bosta ob 12. uri obiskala tudi ministrica za obrambo
Ljubica Jelušič v spremstvu poveljnika Poveljstva sil
Slovenske vojske brigadirja Alana Gederja.

Skozi statično predstavitev si bodo obiskovalci med 10. in
18. uro lahko ogledali oborožitev in opremo logističnega ba-
taljona; vojaške zdravstvene enote; artilerijskega bataljona;
bataljona za jedrsko, radiološko, kemično in biološko obram-
bo; brigade zračne obrambe in letalstva; bataljona za zveze;
Policije in Gasilsko reševalne službe. Vozili pa se bodo lahko
z vojaškim oklepnim vozilom Valuk ter občudovali prelet letal
Slovenske vojske.

V dinamičnem prikazu ob 11., 14. in 16. uri si bodo obisko-
valci lahko ogledali praktični prikaz delovanja enot Slovenske
vojske, Policije in Gasilsko reševalne službe Kranj. 

Ob 12. uri se bo predstavil Orkester Slovenske vojske, ob 13.
uri Gardna enota Slovenske vojske in ob 15. uri vrhunski
športniki pripadniki Slovenske vojske.

Uprava za obrambo iz Kranja bo na informacijski točki delila
vse potrebne informacije in promocijsko gradivo obiskoval-
cem, ki jih zanima vojaški poklic.

Najmlajši pa se bodo lahko zabavali v različnih delavnicah. 

Vsi obiskovalci Dneva odprtih vrat Vojašnice Kranj se bodo
lahko v terenski jedilnici okrepčali z vojaškim golažem. 
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VRTNA OPREMA
PRODAM

BRUNARICO 4x4 m, primerno za vi-
kend ali vrtno uto, ☎ 041/515-139

9002497

GLASBILA
PRODAM

HARMONIKO C F B Lancinger ali me-
njam za B S AS, ☎ 04/51-55-590

9002960

KUPIM

DIATONIČNO harmoniko CFB, 39
gumbov s kovčkom, ☎ 051/339-785

9002997

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

MOŠKO, 26-colsko kolo na 18 pre-
stav, vsa oprema, kot nov, ☎
041/858-149 9003014

ŽENSKO gorsko in moško športno
kolo, obnovljena, cena po 15 EUR, ☎
070/213-736, Podlipnik

9002953

TURIZEM
ODDAM apartmaje in sobe v Metajni
na Pagu, hiša na sami plaži, primerno
za družine z otroki, ☎ 00385-
98/9230982 9002646

ZELO poceni najem privatnih apartma-
jev blizu Trogirja, www.seget-vranji-
ca.com, ☎ 041/628-404 9003003

STARINE
PRODAM

PREKO 200 LET star šivalni stroj Sin-
ger, ☎ 040/578-791 9002971

PODARIM

STARINSKO spalnico iz masivnega
lesa, ☎ 031/253-703 9002974

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

DEKLIŠKO narodno nošo, za starost 7
- 8 let, ☎ 04/57-25-362 9002968

ZELO lepo poročno obleko z dodatki,
št. 40 ali posodim, zelo ugodno, ☎
04/25-51-487, 041/540-617

9002942

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

PSA pasme parson russel terier z ro-
dovnikom, ☎ 041/869-452 9002950

ANGELSKE trobente, večbarvne, veli-
ke in vrtne banane, ugodno, ☎
04/23-11-852, 031/621-858

9002947

PASJO uto, cena po dogovoru, ☎
04/51-22-707, 031/533-828

9002996

PODARIM

DEVET mesecev stara kužka, prijazna
mešanca, mati novofundlanka, živita
na prostem, ☎ 040/777-734

9002945

KUŽKE mešančke, kratkodlake, nizke
rasti, črno-rjave barve, ☎ 031/360-
588 9002940

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CISTERNO za gnojnico, trosilec hlev-
skega gnoja in gumi voz, ☎ 041/894-
455 9002966

KOSILNICO BCS 127, ☎ 031/512-
215 9002944

KOSILNICO Sip, 4 x disk, hidravlični
dvig in zgrabljalnik Sip, ☎ 031/426-
238 9003039

NAKLADALNO prikolico SIP 25,
zgrabljalnik SIP 280, nož za rezanje
krme tip AS/85, ☎ 031/343-177

9003001

OBRAČALNIK TV 160 ta traktor Tomo
Vinkovič, ☎ 041/590-849 9002981

POLAVTOMATSKI sadilec krompirja,
znamke Vogel+Noot, ☎ 01/36-41-
021, od 19. do 20. ure 9002728

PUHALNIK Tajfun, prodam za simbo-
lično ceno, okolica Tržiča, ☎ 04/59-
45-143 9002737

SAMONAKLADALNO prikolico SIP 17
m3, ☎ 031/547-948 9002930

SAMONAKLADALNO prikolico SIP 17
in puhalnik Tajfun, ☎ 041/734-519

9003011

TRAKTOR TV 420 l. 1988, registri-
ran, v zelo dobrem stanju in priključke,
☎ 051/353-912

9003017

TROSILEC Mengele, valji Tehnostroj,
4 t, 4 pokončni valji, ugodno, ☎
031/604-918 9003045

KUPIM

18 T, hidravlični cepilnik za drva na
traktorski pogon, ☎ 04/20-41-322,
031/202-639 9002961

PAJEK za obračanje sena, zgrabljalnik
s snemljivimi rokami, izkopalnik krom-
pirja, ☎ 041/569-386

9003019

SAMONAKLADALKO na 6 ali 9 nožev,
☎ 031/493-581 9003060

TRAKTOR Zetor, Univerzale, Štore ali
IMT, ☎ 051/203-387 9002750

TRAKTOR Linder 50 KM 4x4, ☎
031/279-376 9003002

TRAKTORSKI nakladač za gnoj in tro-
silec gnoja, ☎ 031/206-817

9002895

PODARIM

DVOOSNO traktorsko prikolico in gu-
mivoz, ☎ 031/278-763 9002938

PRIDELKI
PRODAM

DOBRO domače žganje, ☎ 031/
302-344 9003048

DOMAČE žganje iz neškropljenih
hrušk, cena 5 EUR, ☎ 04/51-22-654

9003022

SENO in otavo, kvalitetno, ☎ 04/51-
46-708, 041/743-547 9002932

VINO cviček in dolenjsko belo, ugod-
no, ☎ 031/430-638 9002958

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 14 dni, ☎
031/432-299 9002982

BIKCA ČB pasme, ☎ 04/25-60-224,
051/205-800 9003010

BREJO telico ciko in brejo kravo, ☎
041/847-944 9003004

ČB BIKCA za rejo ali za meso, lahko
polovice, ☎ 04/20-43-128 9003046

ČB BIKCA starega 14 dni, Goriče 19,
☎ 031/230-413 9003059

ČB TELIČKA, starega 5 tednov, ☎
04/51-41-149 9002928

ČB TELIČKO staro 14 dni, ☎
031/513-678 9003052

DVE SIMENTALKI, ena visoko breja
telica, druga s teletom ali brez, Podpe-
čan, Brezje, ☎ 031/307-172 9002977

INICO ČB, staro 15 mesecev, ☎
04/59-57-089 9003042

JAGNJETA, mesnata, ugodno, kmeti-
ja Princ, Hudo 1 (pri Kovorju), Tržič, ☎
041/747-623 9002748

JARKICE v začetku nesnosti, Globoč-
nik, Letališka 14, Voglje, ☎ 041/644-
221 9002983

JARKICE rjave, grahaste, črne, peteli-
ne štajerce, Hraše 5, Smlednik, ☎
01/36-27-029 9003049

KOBILO z žrebetom ali konja toplokrv-
ne pasme, ☎ 031/371-486

9003024

KRAVO simentalko, ☎ 051/684-167
9002955

KRAVO dojiljo, 3x telila, bikca simen-
talca in motor za kosilnico Bucher, ☎
04/59-21-010 9002987

KUNCE, pasme orjak in nemški lisec
za nadaljnjo rejo, ☎ 040/267-108

9003005

NESNICE rjave, grahaste, črne tik
pred nesnostjo, brezplačna dostava.
Vzreja nesnic Tibaot, ☎ 02/58-21-
401 9002744

OVCE z jagnjeti, jagnjeta za zakol, dva
ovna, ☎ 04/53-15-779 9002990

RJAVO - BELO poni kobilico, staro 3
leta, cena 500 EUR, ☎ 051/367-406

9002929

TELICO simentalko težko 350 kg, ☎
041/980-371 9003041

TELICO simentalko, staro od enega
meseca do enega leta, ☎ 070/250-
564 9003054

TELIČKO simentalko 150 kg za zakol
ali nadaljnjo rejo, ekološka reja, ☎
041/734-112 9002969

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
031/689-087 9002976

TELIČKO, lisate pasme, staro dva me-
seca, ☎ 041/536-878 9003006

TOPLOKRVNEGA žrebca in žrebičko,
stara eno leto ali zamenjam za govejo
živino, ☎ 040/167-865 9002972

ŽREBICO, staro eno leto, ☎
041/214-584, 041/443-714 9003016

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 14 dni,
☎ 04/53-31-280 9002994

BIKCA mesne pasme, težkega nad
130 kg, ☎ 031/888-608 9003023

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 031/687-062 9003026

BIKCA mesne pasme, starega do 14
dni, ☎ 041/841-632 9003050

MLADO kravo simentalko, ☎ 04/58-
91-249 9003055

OSTALO
PRODAM

LESEN silos in škropilnico 200 l, ☎
04/57-21-072, Zupan 9003025

NAKLADALKO SIP 19 m3, suhe
smrekove plohe, 12˝ dvobrazdni plug
in ječmen, ☎ 041/894-493 9002980

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DEKLE ali ženska dobi delo v strežbi,
v prijetnem gostinskem lokalu - piceriji,
zaželjene delovne izkušnje in osebna
urejenost, Picerija Pod gradom, Dolhar
Viljemina s.p., Koroška cesta 26, Tr-
žič, ☎ 031/571-781 9002886

V GOSTILNI Pr’ sedmic, v Gorenji
vasi, Poljanska c. 68 zaposlimo kuhar-
ja ali kuharico, lahko tudi kuharski po-
močnik z veseljem do dela v kuhinji, ☎
041/790-247 9002786

ZAPOSLIMO mesarja prodajalca, Me-
sarstvo Rešet, Matjaž Krč s.p., Huje 9,
Kranj, ☎ 041/767-339 9002924

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo za-
stopnike za terensko prodajo artiklov
za varovanje zdravja. Oglejte si
www.sinkopa.si, Sinkopa, d.o.o., Ži-
rovnica 87, Žirovnica, ☎ 041/793-
367 9002526

IŠČEMO samostojno osebo za komer-
cialno administrativna dela v pisarni, z
možnostjo redne zaposlitve. Pisne
prošnje na: Magnavel, d.o.o., Visoko
119, Visoko ali, alenka@energetix.si

9002682

IŠČEM

DELAVEN, vesten, iščem popoldansko
delo, večletne izkušnje v mizarstvu, te-
sarstvu, polaganju podov in delo z CNC
stroji, ☎ 041/386-696 9003029

IŠČEM DELO - urejanje vrta in okolica hiš,
košnja trave, ☎041/608-843

9002891

IŠČEM DELO - pomagam starejšim in
bolnim, ki sami ne zmorejo vsega, ☎
040/333-865 9002899

IŠČEM DELO pomoč v gospodinjstvu,
čiščenje hiš Kranj in Tržič z okolico, ☎
031/227-726

9002954

IŠČEM DELO urejanje zelenic in
okrasnega grmičevja, ☎ 031/642-
553 9002991

POSLOVNI STIKI

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni, SGP Beni d.o.o., Struževo 7,
Kranj, ☎ 041/561-838

9002391

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

9003047

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d.n.o., Jelov-
škova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-614,
041/680-751

9002772

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-
marniki, markize, www.asteriks.net

9002718

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični
premazi, barvanje napuščev in fasad,
dekorativni ometi in opleski, Pavec Ivo
s.p., Podbrezje 179, Naklo, ☎ 031/
392-909

9002704

DELAMO vsa zidarska dela, notranje
omete in fasade z našim ali vašim ma-
terialom, Arjaniti, d.o.o., Žabnica 47,
Žabnica, ☎ 041/288-473, 041/878-
386 9002720

GRADBENIK REXHO d.n.o., Adergas
13, Cerklje, izvaja od temeljev do stre-
he, notranji ometi, vse vrste fasad,
kamnite škarpe, adaptacije, urejanje in
tlakovanje dvorišč, ☎ 041/589-996

9002069

IZDELAVA podstrešnih stanovanj in
obnova starih stanovanj. M & V Vtrač-
nik in partner d.n.o., Šinkov Turn 23,
Vodice, ☎ 031/206-724

9002438

IZDELAVA finskih savn, M & V Vrtač-
nik in partner d.n.o., Šinkov turn 23,
Vodice, ☎ 031/206-724

9003058

IZVAJAMO sanacije dimnikov, vrtanje,
zidava, montaža novih, popravila sta-
rih, nudimo dimne obloge, dimne
kape. Novak & Co, d.n.o., Ljubljanska
89, Domžale, ☎ 031/422-800

9002441

MIZARSKE storitve, po naročilu, kvali-
tetno, nudimo z vso notranjo opremo, z
izdano garancijo in možnostjo plačila
na obroke, Magnavel, d.o.o., Visoko
119, Visoko, ☎ 041/676-600

9002680

OBŽAGOVANJE in podiranje težje do-
stopnih dreves ter posek in spravilo
lesa, Aljoša Švab s.p., Spodnje Vetrno
9, Križe, ☎ 051/225-590

9002948

PLESKARSTVO, polaganje talnih in
stenskih oblog ter izoliranje podstrešij,
nudimo. Domen Bohinc s.p., Zapoge
14 a, Vodice, ☎ 031/880-828, do-
men.s.dom@gmail.com

9003063

SLIKOPLESKARSTVO, ugodno nudi-
mo kitanje sten, stropov, beljenje, bar-
vanje prostorov, pleskanje oken, ograj
napuščev... fasaderska dela..., Vojko
Lazić s.p., Prešernova ul. 4, Kamnik,
☎ 031/469-175

9002393

ZIDARSTVO - strojni ali ročni ometi in
fasade izdelamo kvalitetno in konku-
renčno ter v dogovorjenem roku, Zoki,
d.o.o., Kašeljska c. 53 a, Ljubljana -
Polje, ☎ 041/378-524

9002592

ZASEBNI STIKI
PODJETNIK z otrokom, bolno materjo
išče dekle, lahko brez službe, ki ima
iskrene namene po življenju v dvoje, ☎
041/959-192

9003062

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje,
za vse starosti, brezplačno za dekleta,
☎ 031/836-378

9003061

RAZNO
PRODAM

AGREGAT Honda, moč 1,5 KW in se-
dežno garnituro 180x250 cm, ☎
04/20-45-074

9002952

ANTENO za televizor in otroški sedež
za kolo, ☎ 04/20-42-065 9003012

KOTEL rostfrei, 1.100 l, mešalec 250
l, 650 l, leseni šank, zunanji, za veseli-
ce, ugodno, ☎ 040/847-391

9003057

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22, Medvode, ☎
041/981-210 9003031

NOVO pasjo kočo, ☎ 031/850-536
9002973

OKRASNE, stare, sifonske steklenice,
male in velike, za simbolično ceno, ☎
040/847-391

9002956

WAP Karher, večji komat, zapravljiv-
ček, manjši brusilni stroj, ☎ 041/364-
504 9002937

KUPIM

STAR mizarski ponk, mlin za žito na
kamne, voziček lojtrnik, omare, skri-
nje, mize itd, ☎ 031/878-351

9002463
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ZAHVALA

V 100. letu nas je zapustila naša draga mama, stara mama, prababica in praprababica

Marija Toporš
Čarmanova mama

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijateljem, 
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče. Posebej se 

zahvaljujemo g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred in pogrebni službi Navček,
cerkvenim pevcem ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Spodnja Bela, maj 2009

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, dedija in brata

Franca Plesnika, st.
iz Logarske doline
(24. 11. 1942 - 7. 5. 2009)

Vsem, ki ste nam izrazili sožalje,
vsem, ki ste se prišli poslovit na dom,
vsem, ki ste darovali cvetje, sveče in maše.
Vsem, ki ste našega dragega očeta pospremili na zadnjo pot,
vsem sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom.
Primariju Miodragu Vlaoviću, dr. med. iz Celja, 
Borisu Škoficu, dr. med. z Golnika in 
Janji Ocvirk, dr. med. iz Ljubljane.
Cerkvenim pevcem iz Solčave in Luč ter organistki gdč. Aniti Lakner.
Dragi Terezi, gospodoma duhovnikoma Ternarju in Košcu
ter govornicama ge. Katarini Prelesnik in ge. Marjani Cvetko. 

Iskrena hvala!

Žalujoča žena Slavica, sinova Franci in Darko z družinama ter brat
Medard, sestre Martina, Marjana in Dragica z družinami

Ne danes, ne jutri, nikoli več,
nam ne boš prinesel planik s planine,
ne danes, ne jutri, nikoli več,
ne bo tvoj korak odmeval iz doline,
ne danes, ne jutri, nikoli več,
te ne bo, te ni, nikoli več ...

JABOLKA AJDARED
0,40 EUR/kg

AGROPROMET CERKLJE
telefon: 04/252 64 40

Agropromet d.o.o., Ul. 4. oktobra 10, 4207 Cerklje na Gorenjskem

www.pogrebnik.com

GOTOVINSKI 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
s.p., Mlinska 22, 2000 Maribor,
02/252-48-26, 041/750-560

http://fesst.si
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V 75. letu nas je zapustil dragi oče, stari ata, pradedek, tast, brat,
stric in svak

Franc Mihelič
iz Strahinja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijatel-
jem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvet-
je, sveče in svete maše. Iskrena hvala g. župniku za lepo oprav-
ljen pogrebni obred. Zahvala tudi pogrebni službi Navček,
pevcem, nosačem, gasilcem ter vsem, ki ste ga pospremili na
njegovi zadnji poti.

Žalujoči vsi njegovi
Strahinj, maj 2009

V SPOMIN

V ponedeljek, 18. maja 2009, bo minilo štirinajst let, odkar je po
hudi bolezni zapustila dom in družino dobra žena in mamica

Anica Pintar
iz Podlubnika 349

Ančka, vsi se veselijo najlepšega meseca v letu. V tvoji družini
je bil pa ta mesec mesec žalosti in bolečine.
Počivaj v miru!

Tvoj mož Jože z otroki

ZAHVALA
Nepričakovano si nas zapustila. 
Za teboj ostala je praznina in 
v naših srcih bolečina. 

Ob smrti drage žene, mame in stare mame 

Marije Tkalec 
1931 - 2009 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste se od nje poslovili v tako velikem številu. Hvala za izraženo sočutje in izrečeno

sožalje, molitve, darovane svete maše, cvetje, sveče in denarne darove. Zahvala gre tudi
duhovniku za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem in pogrebni službi. 

Žalujoči vsi domači 
Škofja Loka, maj 2009

OSMRTNICA
Težko je sprejeti odhod nekoga, 
ki je bil po svoji naravi
vedno zazrt v prihodnost.

Nedoumljiva in kruta je resnica, da nas je za vedno zapustila naša

Darja Lebar
učiteljica zgodovine na Osnovni šoli Stražišče Kranj

Prizadevno učiteljico, vestno sodelavko in dobro prijateljico bomo ohranili 
v trajnem spominu.

Učenci in sodelavci OŠ Stražišče Kranj
Kranj, 11. maja 2009

SPOROČILO O SMRTI

Sporočamo žalostno vest, da nas je zapustil

Franc Sajovic
direktor zadruge 1972 - 1992

Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Zadružniki in zaposleni v Kmetijski zadrugi Križe

Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice in tete

Milke Pestar
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje in podarjeno
cvetje. Zahvalo izrekamo g. župniku za lepo opravljen cerkveni
obred, praporščakom, pevcem in vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Bobovek, maj 2009

ZAHVALA

Ob boleči izgubi mame, babice, prababice, tete, svakinje in tašče

Marije Ropret
5. 9. 1930 - 6. 5. 2009, iz Hotemaž

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, prijatel-
jem in znancem za izrečeno sožalje, darovano cvetje in sveče.
Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti in jo
boste ohranili v lepem spominu. 

Sinova Ivo in Bojan ter hči Irena z družinami

ZAHVALA

V 89. letu starosti nas je tiho zapustila naša draga mama, 
babica, prababica, tašča, sestra in teta

Marija Hrnčič
z Golnika, roj. 2. 11. 1920

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem, sodelavcem in vsem ostalim za izrečeno sožalje, darovane
sveče, cvetje in maše. Posebej se zahvaljujemo gospodu žup-
niku in pogrebni službi za lepo opravljen pogrebni obred,
gospodu Matjažu za poslovilne besede. Zahvala tudi vsem, ki
ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

V SPOMIN

Njegovi: Olga in Cilka z družino
Sveti Duh, maj 2009

ZAHVALA

V 63. letu smo pospremili k večnemu počitku našega dragega
moža, očeta, dedija in tasta

Gregorja Lukana
Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, sorodnikom in
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, društvu
šoferjev Žiri, pevcem, trobentaču ter župniku Romanu Poljaku
za lepo opravljen pogrebni obred.

Vsi njegovi
Gabrovka pri Zagradcu, Kranj, Duplje

V grob zdaj ležem poleg tebe,
srce trpeče si spočila bom,
objem tvoj mir mi bo prinesel
in spet imela bova skupen dom.

ZAHVALA

Spomin je kot pesem,
ki v srcih odzvanja,
spomin je kot cvet,
ki nenehno poganja.

Minilo je deset let, odkar med nami ni več našega ljubega 
očeta in dedka

Lovra Primožiča
Vsem, ki se ga spominjate, se toplo zahvaljujemo. 

Majsko sonce toplo greje,
na grobu Ti rožica cveti.
V naših je bolečina,
ker Tebe več med nami ni.
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Anketa

Mojca Zaplotnik Jamnik,
Bašelj: 

"Obletnica vzpona na Eve-
rest je priložnost, da se o
tem več govori. Premalo se
zavedamo pomena alpiniz-
ma, ki širi pozitivne občutke
do uspešnih ljudi in dežele."

vremenska napoved

Jože Bizjak, Trstenik: 

"Bil sem med alpinisti, ko
sta se Nejc in Andrej vzpela
na Everest. Ta uspeh je
spodbudil marsikoga, da je
želel na druge visoke gore.
Lahko smo ponosni na te
fante in dekleta."

Napoved za Gorenjsko

Danes bo večinoma sončno, pihal bo jugozahodnik. V soboto
bo spremenljivo oblačno, s plohami v gorskem svetu. V nedeljo
bo sončno, popoldne bo lahko kakšna ploha.

PETEK
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Franci Gselman, Kranj: 

"Že dolgo sem alpinist, zato
spremljam dogajanja v tej
dejavnosti. Eden od feno-
menov je Franček Knez, ki
je premikal meje mogoče-
ga. Svet daje temu več velja-
ve kot pa domovina."

Marjan Čadež, Kokrica: 

"Kot gorski vodnik občudu-
jem pogum tistih, ki plezajo
v težkih stenah. Kranjčani
so v ponos slovenskemu 
alpinizmu. Lahko jih posta-
vimo ob bok našim šampio-
nom v drugih športih."

Igor Kavčič

"Slavčov tle," se običajno
in tudi tokrat na telefon ogla-
si Igor Slavec, nekoč glavni
urednik Gorenjskega glasa,
v zadnjih letih pa, kar je do-
kazal tudi s knjigami, kro-
nist nekdanjega življenja v
Slavčevi družini in celotnem
Struževem. Tudi jaz soime-
njaku že po tradiciji odgovo-
rim: "Tle pa Kavčičov." Ko-
nec aprila sta Igor in Ančka
Slavec najprej s sosedi, nato
pa še v krogu Slavčeve druži-
ne in ožjih sorodnikov 24.
aprila v Naklem proslavila
60. obletnico poroke. No, so-
bota, ko sta leta 1949 najprej
pred posvetnimi oblastmi,
prav tako pa tudi v cerkvi re-

kla da, je takrat "padla" na
23. april. "Zjutraj je kazalo
na slabo vreme, pa je moja
mama Ela rekla, da je dež za
srečo. Kot se je pokazalo v le-
tih potem, je imela kar prav,
pa tudi tista sobota se je kas-
neje razvila v krasen dan," se
spominja Igor. Po dve leti
mlajšo izvoljenko je odšel na
Pintarjevo kovačijo v Hrast-
je. "Na občini so nam poso-
dili avto s šoferjem, enega
redkih tisti čas v Kranju."
Najprej sta se poročila v Kra-
nju, potem pa še v cerkvi v
Šenčurju, kamor je sodila
vas Hrastje. "Poročil naju je
isti župnik, ki je poročil An-
čkino mamo, le da je bil v 
prvem primeru še mlad 
župnik, takrat pa že v zrelih

letih," razlaga Igor in dodaja,
da so potem tja do sredine
popoldneva ostali v Hrastju,
tako da so se ga ta čas fantje
na šrangi v Struževem že
pošteno nalezli ...

Včasih je marsikdo vpra-
šal, kako to, da je več kot leto
in pol minilo, da se je rodil
prvi otrok in ne samo pol
leta. Pa pravi nekateri se po-
ročijo zaradi ljubezni, midva
pa sva se iz ljubezni ... No,
rodili so se jima trije sinovi:
prvi Andrej jeseni 1950, pa
Tomaž leta 1954 in Janez
leta 1957. In ko sta na sloves-
nosti preštela potomstvo, sta
trem sinovom s partnerkami
dodala še šest vnukov, tri
vnukinje in dva pravnuka. In
če štejemo še partnerje, jih

je bilo prek štirideset vseh
skupaj ... Ja v glavnem so na
koruzi, kot se reče ... še ne
poročeni, fantje in punce, 
pa tudi sicer je danes moda
neporočanja. 

"Lahko rečem, da sem zelo
zadovoljen z vsem." "Kakor
se naredi, tako je vedno prav,"
da je pravila najboljša tašča,
doda Ančka, ki deli Igorjevo
zadovoljstvo, da se imata tudi
še po toliko letih tako zelo
rada in sta še vedno tako na-
vezana drug na drugega. Še
na mnoga leta, sem jima za-
želel do naslednjič, ko me
spet pot zanese v Struževo ali
pa se srečamo v mestu na
kakšnem kulturnem dogod-
ku, kjer kljub osemdeset in
več letom le redko manjkata. 
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Jože Škorc, Golnik: 

"Naši alpinisti so veliko pri-
spevali k ugledu Slovenije.
Kranjčani so še posebej
uspešni. Ponosen sem, da
sta Zaplotnik in Štremfelj
prva stopila na Everest, po-
zneje pa tudi Marija."

NEDELJA
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Uspehi alpinistov
Stojan Saje 

Planinsko društvo Kranj je
13. maja pripravilo srečanje
ob 30. obletnici prvega
vzpona Slovencev na Mount
Everest. Nekaj udeležencev
smo vprašali, kaj menijo o
uspehih naših alpinistov.
Govorili so tudi o pomenu
alpinizma za večjo prepo-
znavnost Slovenije v svetu.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Kakor se naredi, je prav
Konec aprila sta 60 let zakona praznovala Igor in Anica Slavec iz Struževega. Igor ima še dobro v
spominu tisti dan leta 1949, ko sta, kot rada rečeta, sprejela eno najboljših odločitev v življenju. 

Brdo pri Kranju

Jutri bo že 9. županov tek

Že deveto leto zapored bo jutri, v soboto, z začetkom ob 10.
uri na Brdu pri Kranju (hipodrom) humanitarno športna pri-
reditev Županov tek za Fundacijo Vincenca Drakslerja za
odvisnike. Tek ali hitra hoja okoli Brda bosta potekala v dveh
kategorijah (moški, ženske), in sicer v dolžini 8500 m in
2000 m. Startnina za oba teka za odrasle znaša deset evrov,
za otroke, učence, dijake, študente, upokojence, organizira-
ne člane društev in skupine pet evrov, za družine pa 15 ev-
rov. Rok za predprijave je že potekel, še vedno pa se je mo-
goče prijaviti na dan prireditve med 8. in 9.30. Poleg zanimi-
vega programa bo v času prireditve organiziran tudi anima-
cijski program z igrami in tekom za najmlajše. V. S.

Kranj 

Djurdjevdanske igre

Kulturno društvo Brdo vabi jutri z začetkom ob 20. uri v
Kulturni dom Predoslje na svoj 6. letni koncert Djurdjev-
danske igre. Nastopili bodo cicibani, začetniki, veterani,
prva folklorna skupina, Krajiški fantje in godci. S. K.

Virmaše, Sv. Duh

Gasilci praznujejo 90-letnico

Prostovoljno gasilsko društvo Virmaše-Sv. Duh uradno praz-
nuje 90 let obstoja, začetki gasilstva v teh vaseh pa segajo
kar 105 let nazaj. Častitljivi jubilej bodo proslavili v nedeljo,
17. maja, ob gasilskem domu v Virmašah. Ob 10. uri bo naj-
prej maša za gasilce, ob 11. uri pa se bo začela slovesnost, s
prevzemom in blagoslovom novega gasilskega avta, blago-
slovom obnovljenega gasilskega doma, predstavitvijo kroni-
ke društva, podelitvijo priznanj in nastopi kulturnikov. Gasil-
ci Virmaš in Sv. Duha, ki jih sedaj vodita poveljnik Boštjan
Ravnihar in predsednik Igor Juričan, se lahko pohvalijo z več
dosežki, med zadnje nedvomno sodi obnova gasilskega
doma, nekdanjega "doma strojne skupnosti", ki so ga pred
nekaj leti odkupili od škofjeloške kmetijske zadruge. D. Ž.

Samo ožja družina Slavčevih šteje skoraj dvajset članov.

Mladoporočenci

V Radovljici sta se 9. maja poročila Iztok Romih in Andreja
Nadišar, na Bledu Tomaž Sosol in Simona Šket ter Klemen
Urbančnik in Petra Fortuna, v Kranju Stanislav Bizjak in San-
ja Bizjak Cupač, v Preddvoru Miodrag Ristić in Sanja Petro-
vić ter Dušan Dragić in Tina Horžen, na Brdu pri Kranju pa
Aleš Košir in Monika Škaper. Mladoporočencem čestitamo
in jim podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.
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ZA MLADE IN MLADE
PO SRCU

Spet je tukaj maj in s tem kranjski
Teden mladih. Ceste, ulice in trge je
kot vsako leto napolnil mladostniški
vrvež, pred nami pa je še kar nekaj
zanimivega dogajanja in koncertov. 

02

LJUDJE

DLAKE SE 
POSLAVLJAJO

Kolosejevci so v Beogradu odprli dru-
gi zabaviščni center, Radio 1 zbiral
hrano, Dove obljublja, da se lahko
poslovite od občutka pikanja, Mitja
Okorn pa kljub uspehu na Poljskem
ostaja isti. / Foto: arhiv film

KULTURA

VRTILJAK TUDI 
ZA KOREJO 

Dva koncerta zabavne zborovske
glasbe pevk in pevcev Gimnazije
Kranj. Dekliški pevski zbor Gimnazi-
je Kranj zbira denar za odhod na
zborovsko tekmovanje v Južni Koreji.
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eden mladih se je
uradno začel z od-
prtjem v petek,
zvečer pa so na
ulici pred Globu-

som, ob dviganju avtomobi-
la, silaki kazali svoje mišice
in se preizkušali, kdo je moč-
nejši. Za tiste željne kulture
in glasbene zabave, pa je zve-
čer Slovenski trg zadihal v
soul pop glasbi. Nastopili sta
skupini Xequtifz in hrvaški
Soulfingers. Obema je uspe-
lo občinstvo vsaj malo zazi-
bati. Tisti, ki pa jim zibanje
ni bilo dovolj, so se odpravili
na Izbruhov bazen. Večina
obiskovalcev na bazenu je
poskakovala ob drum & bass
ritmih svetovno znanega
'sukalca' plošč, DJ Aphrodite
(na fotografiji). Za malo
manj 'trde ritme' pa je bil na
voljo DJ Paolo Barbatto v
Klubarju. Sobota je minila v
športnem duhu. Dopoldne
so kolesarji grizli kolena na
vzponu na Jošt, popoldne je

sledil badminton, šahovsko
prvenstvo in poker. Ko se je
nad gorenjsko prestolnico
spustil mrak, so se na slo-
venskem trgu zbrali široko-
hlačniki. Oder sta zasedla
Murat & Jose, Priki, Target
in kranjski MC-ji. Za tiste, ki
pa se oblačijo bolj v črno in

poslušajo metal, je bilo pra-
všnje prizorišče dvorišče
pred Down Townom. Tam
so se zaključili tematski več-
eri s koncertom Opet. Na Iz-
bruhovem bazenu so žagali
Leaf Fat, Obduction in
Godscard. Seveda se Teden
mladih še ni zaključil, tako

bo priložnosti za obisk do-
brih koncertov še veliko.
Včeraj nas je na zaključnem
četrtkanju obiskal Ian Carey,
danes zvečer nas bodo zaba-
vali kranjski bendi in Stroj-
machine, jutri pa ne zamu-
dite Unameit, Društva mrt-
vih pesnikov in Nietov.

ZA MLADE IN MLADE PO SRCU
Spet je tukaj maj in s tem kranjski Teden mladih. Ceste, ulice in trge je kot vsako leto napolnil 
mladostniški vrvež. 

Komičen muzikal ima novo punco 

Tina Gorenjak je tokrat k sodelovanju povabila stand up
komičarko Martino Ipša, ki pred vsako predstavo Prava
dekleta s kratkim stand up šovom poskrbi za ogrevanje
smejalnih mišic. 23. maja (ob 20. uri) bodo Prava dekleta
z Martino znova nastopila v Kulturnem domu Mengeš,
kjer je oktobra lani muzikal doživel premiero. A. B.

Prepoznaven glas Macy Gray v Križankah 

Ameriška glasbenica Macy Gray, eden najbolj prepoznav-
nih ženskih glasov današnjega časa, prihaja v sklopu veli-
ke evropske turneje in promocije aktualnega, petega albu-
ma, v ljubljanske Križanke. Občinstvu bo predstavila zani-
mivo mešanico glasbenih stilov in uspešnic, kot so I try,
Finally made me happy, Still, Do something. V Ljubljani
se bo Macy ustavila 27. maja ob 20. uri v Križankah. A. B.

Ko Elvis sreča Rayja

V ponedeljek, 1. junija, bo v
ljubljanskih Križankah ob
20.30 zanimiv koncert, ki so
ga poimenovali Elvis meets
Ray. Na tokratnem koncertu
boste lahko prisluhnili glasbi
kralja rock'n'rolla Elvisu Pre-
sleyu in geniju soula - odlič-
nemu pianistu in pevcu Ray-
ju Charlesu. V vlogi Elvisa se
bo na tokratnem koncertu
predstavil naš legendarni pe-
vec zabavne glasbe Oto Pest-

ner, v vlogo Rayja Charlesa pa se bo vživel Uroš Perić, ki je
postal znan v domovini in tujini prav po odličnih interpre-
tacijah njegove glasbe. Ota Pestnerja in Uroša Perića bo na
odru spremljal Big Band RTV Slovenija pod umetniškim
vodstvom Lojzeta Krajnčana, na odru pa se jim bo kot po-
sebna gostja večera pridružila hčerka slavnega Rayja Char-
lesa - Sheila Raye Charles (na fotografiji), ki je decembra
lani izdala biografijo o svojem očetu Rayju Charlesu A. B.

Ikona slovenskega igralstva - tako filmskega kot odrskega,
režiser, ki se je tudi na pevskih odrih izkazal več kot odlič-
no, šarmantni in (očitno večni) Boris Cavazza, ki ima že
sedemdeset let in je nazadnje malce več prahu dvignil s
svojo zadnjo ljubeznijo Oriano Girotto, s katero ima tudi
sina, je očitno znova zaljubljen. Tako pravijo časopisi, iz-
jave na najbolj obiskanem spletnem portalu Facebooku
pa tudi ne govorijo drugače. Kdo je sicer koga izbral, nis-
mo spraševali, smo pa precej mlajšo črnolaso lepotičko,
ki je po rodu Gorenjka in hči znanega slikarja, Marijano
Hlebš povprašali, ali je vse skupaj šala in je rumeni tisk
napletel nekaj, kar ni res, a je potrdila, da sta z Borisom
res zaljubljena, jo pa žalosti, da na forumih že 'obirajo'
njuno ljubezen in iščejo razloge zanjo. 
Lahko dodamo le, da smo se pred leti ustavili na predsta-
vitvi Borisove prve plošče 11 korakov in opazili dvoje: žen-
ske v prvih vrstah pod odrom so vse zasanjano zrle vanj,
kot da poje le za njih, po končanem koncertu pa so bolj
samozavestne pristopile, manj pa ga opazovale pri pod-
pisovanju zgoščenke od daleč, vse pa so si mislile isto:
kakšen šarmanten dec. In že takrat je bil krepko čez šest-
deset. 

Djordje Balašević v ljubljanskem hramu kulture

V nedeljo, 24. maja, bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega
doma koncert Djordje Balaševića. Po petletnem premoru
se bo avtor predstavil z novim konceptom nastopanja v
obliki pripovedi svoje nove knjige Kalendar mog detinj-
stva ob klavirski spremljavi Aleksandra Dujina. Djole ob-
ljublja, da z njegovega koncerta obiskovalci ne bodo odšli
razočarani. Popularnost srbskega kantavtorja v državah
bivše Jugoslavije več kot očitno narašča, saj so bili vsi
koncerti lani decembra in v začetku letošnjega leta (deset
koncertov v Beogradu in osemnajst koncertov v Zagrebu)
razprodani še preden so karte prišle v redno prodajo.
A. B.

Röyksopp v Križankah

Na veliki evropski turneji bodo Röyksopp, aka Svein Berge
& Torbjörn Brundtland v nedeljo, 14. junija, nastopili tudi
v ljubljanskih Križankah. Po soglasnem mnenju kritike in
poslušalcev gre za enega izmed najbolj inovativnih in pri-
znanih izvajalcev v elektronskih glasbenih vodah. Novi al-
bum Junior so že opisali kot 'genialen', 'pop popolnost' in
'naša dnevna doza radosti'. In sedaj je čas za nov single.
V sodelovanju z edinstvenim vokalom njihove skandinav-
ske glasbene kolegice Robyn se skladba The Girl and the
Robot takoj predstavi kot ena izmed bodočih velikih
uspešnic tega leta. Torej jih ne zamudite v juniju tudi v
Sloveniji. A. B.

Matic Zorman

T

Dragi naročniki,

želite avtokarto?

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

Nagradna igra traja do razdelitve vseh avtokart (600 kom).
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Predstavljamo
vam kompost, 
ki je srce in duša
naravnega vrta, 
in visoke grede, ki
vse bolj osvajajo
sodobne vrtičkarje. 

95 strani
Cena: 16 EUR + poštnina

Naročnikom Gorenjskega glasa priznamo popust!

Nova knjiga za lep, naravi prijazen vrt 
vseh velikosti (lahko le vrtiček ob hiši).

Naročila sprejemamo 
po tel. št.: 04/201 42 41 
ali na: narocnine@g-glas.si. 
Knjigo lahko kupite tudi na sedežu Gorenjskega glasa, 
vsak dan od 8. do 19. ure, v petek do 16. ure.
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zadnjih letih
smo se že nava-
dili, da v večna-
menski dvorani
Gimnazije Kranj

potekajo območne zborovske
revije in nastopi različnih
kranjskih in gorenjskih ter
gostujočih pevskih zborov.
Vsako leto spomladi in ob
božiču navdušuje gimnazij-
ski Revijski orkester, v zadnjih
letih pa je na gimnaziji nastal
tudi odličen Dekliški pevski
zbor, ki je v sedmih letih ob-
stoja, najprej pod vodstvom
ustanoviteljice prof. Barbare
Kušar, zadnja leta pa tudi
pod dirigentskim vodstvom
Primoža Kerštanja, dosegel
nekaj vidnih uspehov na tek-
movanjih doma in v svetu.
Ena srebrna in šest zlatih pri-
znanj je lepa bera, nazadnje
so bile punce dvakrat zlate
lani jeseni na mednarodnem
tekmovanju Franza Schuber-
ta na Dunaju. V sredo so se
dekleta, v nekaterih pesmih
se jim je pridružila tudi Fan-
tovska vokalna skupina, na
koncertu, imenovanem Vrti-
ljak, predstavila s skladbami
zabavne zborovske glasbe.
Po skupni uvodni Življenje je
vrtiljak je pobudo prevzel De-
kliški zbor s skladbo Angel

(skupine Tabu), ter evergree-
noma Zemlja pleše in Na vrhu
nebotičnika. Punce so nato
nadaljevale s tujimi uspešni-
cami Heal the World (Micha-
el Jackson), Tears in Heaven
(Eric Clapton), Border songl
(Elton John). Vse je za zbor
priredil Stefan Berglund, ki
je februarja gostoval na semi-
narju za ženske pevske za-
sedbe v Ljubljani, kjer je De-
kliški zbor sodeloval kot eden
od treh demonstracijskih
zborov. 

Prehod k naslednjem trisu
pesmi so opravili fantje z zna-
menito 16 tons s solom Matica
Pavlice in pokazali, da prihaja-
jo za puncami. Sledile so 
Beautiful Christine Aguilere,
Master Blaster Jammin Steavi-
eja Wonderja in spet popular-
na Dancing Queen skupine

Abba. V zaključku so fantje in
punce spet združili moči in se
izkazali v več kot 10 minut dol-
gi skladbi iz musicala Fantom
iz opere. Kot solista sta se izka-
zala Liza Šparovec in Erik
Šmid, v glasbeni spremljavi
Tadeja Lapuh, Martin Pernuš,
Aljaž Bernik, Matic Dolenc,
Nejc Peharc in Erazem Dol-
žan, tu pa sta bila še plesalca
Rok Škrlec in Katja Hrovatin.
Voditelja Eva Vovk in Lovro
Finžgar sta publiko pozvala k
prostovoljnim prispevkom, saj
mora Dekliški pevski zbor, ki
se bo julija udeležil zborovske-
ga tekmovanja za veliko nagra-
do v Južni Koreji, za pot tja
zbrati skoraj 40 tisoč evrov.

Dekliški pevski zbor Gim-
nazije Kranj se bo v Koreji
predstavil na tekmovanju ljud-
skih pesmi, kjer bo zapel pri-

redbe slovenskih skladateljev
Radovana Gobca Ne ouri, ne
sejaj, Jakoba Ježa Igraj kolce,
Ambroža Čopija Šče utyčace so
snuwale in Da lipa ma! Ke bej
na je? ter Tadeje Vulc Jaz bi
rad cigajnar bil. Prav posebej
za to priložnost pripravljajo
tudi splet belokranjskih ljud-
skih pesmi v priredbi Primoža
Kerštanja z naslovom: Praz-
novanje pomladi. Ob šolskih
obveznostih, pevskih vajah za
tekmovanje pa dekleta pridno
zbirajo tudi denar za letalske
karte. Na obeh koncertih je
navdušena publika zbrala kar
nekaj denarja, Dekliški pevski
zbor pa tudi v prihodnje z ve-
seljem sprejema vsako denar-
no pomoč na transakcijski ra-
čun Gimnazije Kranj, št.
01100-6030 693 636, UJP
Kranj, pripis "za Korejo".

V pevski program so gimnazijske pevke vključile tudi nekaj koreografskih elementov. 

VRTILJAK TUDI ZA KOREJO 
Dva koncerta zabavne zborovske glasbe pevcev Gimnazije Kranj za dve polni dvorani poslušalcev.

Igor Kavčič

V

Medobčinskem
muzeju Kamnik
so nadgradili stal-
no razstavo o živ-
ljenju Kamniča-

nov v 19. stoletju. "Z novim
konceptom razstave želimo
prikazati kamniško meščan-
stvo v odnosu do podeželja,
predvsem v obdobju 19. in 1.
polovice 20. stoletja, ko so
bile razlike med mestom in
vasjo še zelo očitne. Ta kon-
trast bomo predstavljali sko-
zi različne razstave o pastir-

jih na Veliki planini, ljudski
umetnosti, šegah in drugih
temah. Gre za stalno razsta-
vo, ki pa se bo vseskozi do-
polnjevala in spreminjala,"
je svoje delo predstavila Zora
Torkar. Na razstavi v prvem
nadstropju zapriške grašči-
ne bodo svoje mesto tako na-
šle tudi majolike in drugi
elementi kamniškega gospo-
darstva, dosedanja razstava o
meščanih, ki so jo združili z
razstavo o Thonetovem po-
hištvu, pa je že obogatena
tudi s fotografskim ateljejem
kamniških fotografov Fran-
ca in Staneta Aparnika.

KAMNIK SKOZI MESTO IN PODEŽELJE
Jasna Paladin

V

Z avtorjem o Kranjski knjigi 

V avli Študijskega oddelka Osrednje knjižnice Kranj so v
začetku maja pripravili srečanje s Francetom Piberni-
kom, avtorjem Kranjske knjige, ki je pred časom izšla pri
Slovenski knjigi. Pesnik, publicist, literarni zgodovinar
in urednik je v pogovoru s zgodovinarjem in bibliotekar-
jem Lucijanom Adamom osvetlil, kako je pristopil k pri-
pravi knjige, v kateri skozi govorjeno besedo in literatu-
ro prikaže zgodovino Kranja od časov, ki jih danes spo-
znavamo preko arheoloških najdb, preko prvih zapisov,
ki so nastali o gorenjski prestolnici, do Prešerna in kas-
nejših literatov, ki so pisali o Kranju in s tem za vedno
dokumentirali posamezen čas mesta Kranja. V prihod-
nosti pričakujoč novo Osrednjo knjižnico podobnih do-
godkov, ki jih vsaj dvakrat, trikrat mesečno pripravlja
Aljoša Grilc, zagotovo ne bo manjkalo. I. K.

Točno opoldne koncert loških godalcev 

V nedeljo, 17. maja, ob 12. uri bo v Mestnem muzeju v
Ljubljani koncert Godalnega orkestra Glasbene šole Škofja
Loka pod mentorskim vodstvom prof. Armina Seška. Na
koncertu bo tudi premierno izveden Koncert za flavto in go-
dala slovenskega skladatelja, pianista in aranžerja Blaža Pu-
ciharja. Solistka bo flavtistka Ana Kavčič Pucihar.  Koncert za

flavto bo krstila skladateljeva soproga, odlična slovenska
flavtistka in pedagoginja Ana Kavčič Pucihar. V drugi točki
se bo kot solistka predstavila violinistka Ana Dolžan, ki bo
ob spremljavi orkestra igrala Ciganske melodije španskega
skladatelja Pabla de Sarasate-ja. Priredbo je pripravil Peter
Kopač. V drugem delu bo Godalni orkester odigral še Simple
Symphony Benjamina Brittna, koncert pa se bo zaključil s 24.
capricem Nicoloja Paganinija v Aslamazyanovi priredbi. I. K.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih 
in zelo zahtevnih.

Jelena Justin

Pozdravljene
gore

Cena 20 evrov, 
za naročnike 15 evrov + poštnina
Naročanje: po telefonu št.04/201-42-41
ali po el. pošti: narocnine@g-glas.si
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Direktorica kamniškega muzeja in avtorica razstave Zora
Torkar.
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DRŽAVNO PRVENSTVO V VATERPOLU 
pokriti olimpijski bazen v Kranju, sobota, 

16. maja, ob 18.00 uri

AVK TRIGLAV : AVK OLIMPIJA
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice
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atjani je šlo lju-
bimkanje na živ-
ce. Nažrla se ga je.
Nekega dne je po-
tožila, da je pohot-

nih tridesetletnikov naveli-
čana, pa še Matej je imel čis-
to prav, ko ji je že vnaprej
poskušal pojasniti, da je 
zadnji osvajalec, ki ima ko-
maj 28 let, enostavno ne bo
'hendlal'. Nekaj časa je zanj
iskala izgovore, češ da je pri-
jeten, simpatičen, dokler 
se nista nekega dne zmenila
za kavo, ki se je kasneje
sprevrgla v liter vina, sledil
pa je dogovor, da se nasled-
njič dobita kar v njegovem
stanovanju.

"In kakšen je bil seks?"
sem jo vprašala, ko sem vi-
dela njen kisel izraz na ob-
razu.

"Kaj naj ti rečem ... Naj-
prej me je teden dni osvajal

preko telefonskih sporočil
in pošiljal nežna elektron-
ska sporočila, ko sem mu
kar naravnost povedala, da
me ne zanima, saj je pre-
mlad - ima 28 let, jaz 38; po-
tem pa mi je avanturo ponu-
dil ovito v zlate barve, s kavo
in večerjo in jo skoraj polil z
ljubezenskim sladkorjem.
Ker sem vztrajala pri svo-
jem, je začel z moralnimi -
da, če se že greva avanturo,
potem naj bo ta vsaj kvalitet-
na. Sledilo je vse ostalo sra-
nje, ki pač sodi zraven, ko te
nekdo vabi v posteljo. Pol
stavkov sem tako ali tako
preslišala."

"Pa vseeno si na koncu
spala z njim."

Zasmejala se je. 
"Ja, se zgodi."
Tatjana je bila že dalj časa

samska, z moškimi ni imela
problemov, spletne zmen-
karije je jemala bolj za šalo.
Po ločitvi se niti sama ni že-
lela takoj na novo vezati, po-

tem pa je ugotovila, da ji
pravzaprav to manjka. S
spletnimi moškimi se je
redko dobivala, ker pa je to-
krat na eni strani izbirala
med mladeniči, na drugi pa
so ji svoje spolne in drugač-
ne usluge ponujali petdese-
tletniki, se je pač odločila,
da gre na kavo z mlajšim.

"Pa tiček je pravi lepotec
za svoja leta, vendar za kakš-
no mlajšo od sebe. Jaz sem
si pač - znova dokazala, da 
je nek zmenek z mlajšim, ki
se kasneje prelevi v skoraj
dogovorjen f., čista zguba
časa in energije. Predvsem
moje."

"Bluziš ... Kakšen je bil 
torej seks?"

"Kakšen ... Športen. Nabi-
janje. Kar nekaj."

V tistem je zazvonil tele-
fon. Dobila je sms. Zavila je
z očmi, ošinila sporočilo in
zavzdihnila.

"Evo ... Že ves dan me
sprašuje, kakšen se mi je

zdel. Kar naprej ponavlja, če
je bil fajn, če bova ponovila
... Tudi odgovarjam ne več.
Že prvič sem napisala, da je
bilo fajn, vendar se meni vse
to zdi brez zveze, ker bi rada
spoznala enega mojih let,
pa tovrstne igrice sem že
prerasla, a kot da ne sliši ..."

"Je že začutil, da nisi
iskrena."

"Pa ne morem mu reči,
da ima 28 let in kup orodja,
s katerim nima pojma, kaj
naj bi počel in da s kondici-
jo vtisa o znanju ženske
anatomije pri meni ne po-
pravi ravno. Lea, meni se
tako ne da učiteljice špilat."

Na koncu je morala storiti
prav to, saj mladenič ni od-
nehal. Sicer je stavek ovila 
v 'svilo', da je zvenel nežnej-
še, ko pa tudi to ni pomaga-
lo, je morala skoraj zatuliti 
v slušalko, 'kateri del od po-
vedanega mu ni jasen in kaj
naj mu nariše'. 

Potem je dal mir.

ŠPORTNO NABIJANJE (58)

PETEK  15. 5.

09.20 Reševalci 10.10 Zlobno 11.00 Zbad-
ljivci 11.45 Družina v stiski 12.15 Kdo pa mis-
liš, da si?! 13.05 Spremenilo mi je življenje
13.55 Pod nožem 14.20 Urgenca 15.10
Okoljska straža 15.35 Lovci na glave 16.25
Reševalci 17.15 Zlobno 18.05 Zbadljivci
19.00 Urgenca 19.50 Okoljska straža 20.15
Žena, mati in lovka na glave 21.00 Zločini v
Avstraliji 21.55 Jasnovidni detektivi 22.50
Sprememba spola 23.40 Videonadzor 00.05
Žena, mati in lovka 

09.40 Punčka iz cunj, 96. del 10.30 Usoda, 156.
del 11.25 V iskanju očeta, 91. del 12.20 Pocho-
lo, 20. del 13.10 Najstniki v mestu, 17. del
14.05 Lorenzeva žena, 84. del 15.00 Silna lju-
bezen, 43. del 15.55 Usoda, 156.-157. del
17.40 Okus po tebi, 94. del 18.35 Silna ljube-
zen, 44. del 19.30 Punčka iz cunj, 96. del 20.20
Usoda, 157. del 21.10 Silna ljubezen, 44. del
22.05 Pocholo, 20. del 23.00 Sanjski moški, 10.
del 23.55 Najstniki v mestu, 17. del 

SOBOTA  16. 5.

09.45 Oddelek za pogrešane 10.10 Talenti
10.35 Spremenilo mi je življenje 12.10 Napa-
ka? 13.05 Policisti iz Las Vegasa 13.55 Policija
na delu 14.45 Oddelek za pogrešane 15.10 Ta-
lenti 15.35 Spremenilo mi je življenje 17.10
Predani Las Vegasu 18.00 Lovci na legende
18.55 Žena, mati in lovka na glave 19.45 Vi-
harne zgodbe 20.10 Proti vrhu 21.00 Mejna
policija 21.55 Same v New Yorku 22.40 Žena,
mati in lovka na glave 23.25 Policijske enote
00.15 Proti vrhu 

06.55 Najstniki v mestu, 13.-17. del 11.20 V
kuhinji z Angelom in Mario, 9. del 12.20 Silna
ljubezen, 40.-44. del 16.50 Dora, 61. del
17.40 Maria Rosa išče ženo, 4. del 18.35 
Pepelka, 19. del 19.30 Dotakni se neba, 
film 21.20 Sužnja Isaura, 7. del 22.05 Tako je
življenje, 51. del 23.00 Moške zgodbe, 11. del
23.55 Idoli, 84. del 

NEDELJA  17. 5.

07.40 Neverjetno 08.05 Otrok za rešitev naj-
inega sina 09.00 Policija na delu 09.45 Odde-
lek za pogrešane 10.35 Spremenilo mi je živ-
ljenje 12.10 Napaka? 13.05 Otrok za rešitev
najinega sina 14.00 Policija na delu 14.45 Od-
delek za pogrešane 15.35 Spremenilo mi je
življenje 17.10 Shark Gordon 18.00 Reševanje
otrok 18.50 Preživetje v divjini 19.40 Hiša
strahov 20.35 Hiša strahov 21.30 Hiša strahov
22.25 Ženske, obsojene na smrt 00.00 Preži-
vetje v divjini 

06.55 Usoda, 153.-157. del 11.20 Latinskoa-
meriška glasba 12.20 Okus po tebi, 90.-94. del
16.50 Dora, 62. del 17.40 Maria Rosa išče ženo,
5. del 18.35 Sužnja Isaura, 7. del 19.20 Dotak-
ni se neba 21.15 Tako je življenje, 28. del 22.05
Tako je življenje, 51. del 23.00 Moške zgodbe
23.55 Spremljevalci, 1. del 

PONEDELJEK 18. 5.

10.10 Izterjevalci 11.00 Živalski čudeži 11.45
Družina v stiski 12.15 Kdo pa misliš, da si?!
13.05 Spremenilo mi je življenje 13.55 Pod no-
žem 14.20 Urgenca 15.10 Otroci v bolnišnici
15.35 Na sledi morskemu psu 16.25 Reševalci
17.15 Izterjevalci 18.05 Živalski čudeži 18.55
Urgenca 19.45 Otroci v bolnišnici 20.10 Čudež-
no živi 21.00 Zločini v Avstraliji 21.50 Jasno-
vidni detektivi 22.45 Sprememba spola 23.35
Videonadzor 00.00 Čudežno živi 

09.40 Punčka iz cunj, 97. del 10.30 Usoda, 157.
del 11.25 V iskanju očeta, 92. del 12.20 Pocho-
lo, 21. del 13.10 Najstniki v mestu, 18. del
14.05 Lorenzeva žena, 85. del 15.00 Silna 
ljubezen, 44. del 15.55 Usoda, 157.-158. del
17.40 Okus po tebi, 95. del 18.35 Silna ljube-
zen, 45. del 19.30 Punčka iz cunj, 97. del 20.20
Usoda, 158. del 21.10 Silna ljubezen, 45. del
22.05 Pocholo, 21. del 23.00 Sanjski moški, 11.
del 23.55 Najstniki v mestu, 18. del 

TOREK  19. 5.

10.10 Izterjevalci 11.00 Živalski čudeži 11.45
Družina v stiski 12.15 Kdo pa misliš, da si?!
13.05 Spremenilo mi je življenje 13.55 Pod no-
žem 14.20 Urgenca 15.10 Otroci v bolnišnici
15.35 Na sledi morskemu psu 16.25 Reševalci
17.15 Izterjevalci 18.05 Živalski čudeži 18.55
Urgenca 19.45 Otroci v bolnišnici 20.10 Čudež-
no živi 21.00 Zločini v Avstraliji 21.50 Jasno-
vidni detektivi 22.45 Najboljših deset 23.35
Policisti iz Miamija 00.00 Čudežno živi 

09.40 Punčka iz cunj, 98. del 10.30 Usoda, 158.
del 11.25 V iskanju očeta, 93. del 12.20 Pocho-
lo, 22. del 13.10 Najstniki v mestu, 19. del
14.05 Lorenzeva žena, 86. del 15.00 Silna lju-
bezen, 45. del 15.55 Usoda, 158.-159. del
17.40 Okus po tebi, 96. del 18.35 Silna ljube-
zen, 46. del 19.30 Punčka iz cunj, 98. del 20.20
Usoda, 159. del 21.10 Silna ljubezen, 46. 
del 22.05 Pocholo, 22. del 23.00 Sanjski moški,
12. del 23.55 Najstniki v mestu, 19. del 

SREDA  20. 5.

09.20 Reševalci 10.10 Prevaranti 11.00 Žival-
ski čudeži 11.45 Družina v stiski 12.15 Kdo pa
misliš, da si?! 13.05 Spremenilo mi je življenje
13.55 Pod nožem 14.20 Urgenca 15.10 Otroci
v bolnišnici 15.35 Na sledi morskemu psu
16.25 Reševalci 17.15 Prevaranti 18.05 Žival-
ski čudeži 18.55 Urgenca 19.45 Otroci v bolniš-
nici 20.10 Čudežno živi 21.00 Zločini v Avstra-
liji 21.50 Jasnovidni detektivi 22.45 Spremem-
ba spola 23.35 Policisti iz Miamija 00.00 
Čudežno živi 

09.40 Punčka iz cunj, 99. del 10.30 Usoda, 159.
del 11.25 V iskanju očeta, 94. del 12.20 Pocho-
lo, 23. del 13.10 Najstniki v mestu, 20. del
14.05 Lorenzeva žena, 87. del 15.00 Silna lju-
bezen, 46. del 15.55 Usoda, 159.-160. del
17.40 Okus po tebi, 97. del 18.35 Silna ljube-
zen, 47. del 19.30 Punčka iz cunj, 99. del 20.20
Usoda, 160. del 21.10 Silna ljubezen, 47. del
22.05 Pocholo, 23. del 23.00 Sanjski moški, 13.
del 23.55 Najstniki v mestu, 20. del 

ČETRTEK  21. 5. 

09.20 Reševalci 10.10 Prevaranti 11.00 Žival-
ski čudeži 11.45 Družina v stiski 12.15 Kdo pa
misliš, da si?! 13.05 Spremenilo mi je življenje
13.55 Pod nožem 14.20 Urgenca 15.10 Otroci
v bolnišnici 15.35 Na sledi morskemu psu 16.25
Reševalci 17.15 Prevaranti 18.05 Živalski čude-
ži 18.55 Urgenca 19.45 Otroci v bolnišnici
20.10 Čudežno živi 21.00 Zločini v Avstraliji
21.50 Jasnovidni detektivi 22.45 Zdravilni piki
23.35 Policisti iz Miamija 00.00 Čudežno živi 

09.40 Punčka iz cunj, 100. del 10.30 Usoda,
160. del 11.25 V iskanju očeta, 95. del 12.20
Pocholo, 24. del 13.10 Najstniki v mestu, 21.
del 14.05 Lorenzeva žena, 88. del 15.00 Silna
ljubezen, 47. del 15.55 Usoda, 160.-161. del
17.40 Okus po tebi, 98. del 18.35 Silna ljube-
zen, 48. del 19.30 Punčka iz cunj, 100. del
20.20 Usoda, 161. del 21.10 Silna ljubezen, 48.
del 22.05 Pocholo, 24. del 23.00 Sanjski moški,
14. del 23.55 Najstniki v mestu, 21. del 
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TV SPORED

Lea Peterlin

T

"V sanjah sem videla velika-
na. Nič se ga nisem bala, saj
se mi je zdel zelo prijazen. Po-
dal mi je roko in sklenila sva
prijateljstvo. Kaj to pomeni?" 

Petra

Draga Petra,
velikan v sanjah uteleša na-
gone. Zaradi tega ima pred-
vsem spolni značaj. V sa-
njah moškega simbolizira
nesorazmerne seksualne
potrebe in občutek krivde,
če jim ustreže. Če sanja žen-
ska o velikanu, bi naj to bilo
znamenje strahu pred preti-
ranimi spolnimi zahtevami
partnerja. To je seveda le en
vidik tega sanjskega simbo-

la. Med drugim uteleša mo-
škost, samozavest in pre-
moč. Lahko pa simbolizira
tudi potlačena čustva jeze.
Pogoste sanje o velikanu so
značilne za ljudi z manj-
vrednostnimi kompleksi.
Počutijo se nepomembne in
so prepričani, da jih soljudje
gledajo z zaničevanjem. V
takšnih primerih nas sanje o
velikanu opozarjajo, da mo-
ramo nujno premisliti o
lastni vrednosti in delati na
samozavesti. Včasih pred-
stavlja velikan očeta ali oče-
tovski lik, kar lahko pomeni,
da nas ima nekdo v oblasti.
Če se v sanjah bojujemo z
njim, ni pomembna naša te-

lesna moč, temveč bolj to,
da ob pravem času najdemo
intuitivno pravo rešitev.
Spomni se zgodbe o Davidu
in Goljatu.
V tvojih sanjah sta z velika-
nom sklenila prijateljstvo.
Ta sanjska scena govori o
tem, da si postala duhovno
in duševno zrela osebnost
in da si uskladila intuicijo z
razumom. C. G. Jung je pre-
pričan, da takšne sanje go-
vorijo o uspešnem združe-
nju moških in ženskih po-
tez, ki jih vsi nosimo v sebi.
Ženske poteze imenuje ani-
ma: ustvarjalne moči, mate-
rinskost, religija, naravna-
nost na skupnost. Moške

poteze imenuje animus: vo-
lja, duh, hrepenenje po ide-
alih. Moške in ženske pote-
ze so vedno hkrati pozitivne
in negativne. Moški običaj-
no projicira svojo animo na
žensko in ženska svoj ani-
mus na moškega. Te drugo-
spolne poteze so v mladosti
nezavedne. Naloga odrasle
dobe je, da oboje priznamo
in sprejmemo, drugače ne
bomo nikoli našli svojega
lastnega bistva. 
Stare sanjske knjige vidijo v
tem pravljičnem liku denar-
ni dobitek in ogromno srečo
v vseh podvigih, tudi če vidi-
mo zgolj njegovo senco. In-
dijci pa so prepričani, da bo
človek po takšnih sanjah do-
živel velike in čudovite reči. 
Mogoče ne bi bilo odveč, da
se udeležiš kakšne igre na
srečo. 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ 

The Killers junija v Stožicah

Ob prihodu najbolj popularnih mladih rockerjev ta hip na
svetu v Slovenijo so pri Mobitelu posneli poseben glas-
beno-dokumentarni film ITAK Džafest, ki odkriva zakulisje
priprav na največje druženje Itakovcev. Po premieri filma je
sedma sila spoznala tri finaliste ITAK Džafest glasbenega
natečaja - Hrošče, Sphericubse in Eskobarse, med njimi pa
bo eden 7. junija z The Killersi nastopil na Hipodromu Sto-
žice. V glasbeno-dokumentarnem filmu ITAK Džafest so
svoje videnje glasbenega spektakla in priprav na nastop
predstavili tudi člani zasedbe Dan D, NON in RDYO DJs.
NON so še posebej ponosni na to, da jih je izbral menedž-
ment skupine The Killers: "V bistvu bomo prvi bend, ki bo
kdajkoli stopil na oder Hipodroma Stožice, kar je res 
neverjetno." Organizatorji glasbenega spektakla ITAK Dža-
fest so v glasbeno-dokumentarnem filmu opozorili tudi na
posebno prometno ureditev in dostop do koncertnega 

prizorišča. Pred koncertom bodo v sredstvih javnega 
obveščanja in na spletnem mestu www.itak.si objavili, kje
in kako bo urejeno parkiranje. Od tam bodo do Hipodroma
Stožice namreč vozili avtobusi. A. B.

Fo
to

: a
rh

iv
 o

rg
an

iz
at

or
ja



PETEK_15. 05. 2009 05

HUMOR
RADIJSKI SPOREDI
Radio Kranj, 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)

O sobotnem Dnevu odprtih vrat v Vojašnici Kranj bomo govorili
v petkovi dopoldanski temi ob 9.15, ob 10.45 pa opozorili na kole-
sarski maraton Kranj - 5. memorial Mirka Krakerja. V soboto
dopoldne se bomo oglašali z Županovega teka za Fundacijo Vin-
cenca Drakslerja za odvisnike okoli Brda, pa tudi iz kranjske vo-
jašnice. V nedeljo se nam bodo v studiu ob 9.15 pridružili člani
Šou banda Klobuk, ob 13.30 pa se bo pod Radijsko razglednico 
iz Preddvora podpisala Petra Lombar. Petra je pred mikrofon
povabila tudi dr. Miro Delavec, ki že dolgo časa raziskuje življen-
je in delo Josipine Turnograjske. K poslušanju pogovora vas
vabimo v ponedeljek ob 9.15 v oddaji Se res poznamo.
Ponedeljkovo popoldne bo športno obarvano. V torkovi temi ob
9.15 bomo govorili o dobrodelnem koncertu S srcem, popoldne
ob 16.15 pa lahko prisluhnete prvi v nizu mesečnih oddaj, v ka-
terih bomo predstavljali nevladne organizacije. Opozorimo naj
vas še na dva nočna programa: s srede na četrtek boste lahko
vasovali s Podokničarjem Francem Pestotnikom, naslednjo noč
pa bo z vami Lili Kalan.

Radio Sora, 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)

Danes ob devetih bomo v Aktualno spregovorili o mednarodnem
strokovnem posvetu o družini, ki poteka v Škofji Loki. Ob enaj-
stih vas bomo povabili na tek na Osolnik, malo pred poldnevom
pospremili loške maturante, s popoldansko petkovo razglednico
pa se bomo odpravili na raftanje. V soboto ob devetih bomo
obiskali novo gostilno v Brekovicah, popoldne se prepustili
športnim dogodkom.  Tokratni nedeljski gost ob devetih bo
Janez Kavčič iz Žirov, v ponedeljek pa bomo glavno besedo pre-
pustili muzejem iz naše okolice, ki bodo ob mednarodnem dne-
vu muzejev rdeča nit dopoldneva, popoldne pa bodo na svoj
račun prišli podjetniki, obrtniki, osnovnošolci in na koncu še štu-
denti. V torek dopoldne se bomo spet potopili v Vrelce zdravja in
lepote, dan zaključili z zimzeleno glasbo. V sredo bomo ob enaj-
stih gostili škofjeloškega župana Igorja Drakslerja, na Planetu
glasbe po 17.30 pozdravili  Giannija Rijavca,  hip-hoperja Zlatka
in  skupino Dharma. V četrtek pa vas bomo ob pol enih povabili
na dobrodelno predstavo v Medvode. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV)
(www.potepuh.com)

V petek ne preslišite oddaje Moja dežela ob 14.10 in oddaje Živi-
mo lepo ob 16.10. V soboto in nedeljo lahko prisluhnete ponovit-
vam tedenskih oddaj in izbrani glasbi. Ponedeljkov Zdravstveni
kotiček ob 12.10 vam bo znova dal dober namig, ob 14.10 pa ne
zamudite Turističnega podmladka, zadnjega v tej sezoni, ki ga
bosta tokrat pripravila Saša in Tim, dijaka Srednje turistične in
gostinske šole iz Radovljice. V torek naj opozorimo na Skriti
mikrofon ob 13. uri, na oddajo Moja dežela ob 14.10 in na
Babičine nasvete ob 15.10. V sredini oddaji Rože&Vrt ob 14.10
vam bomo znova dali namig, kako si lahko polepšate vaš zeleni
kotiček; v četrtek pa nikakor ne preslišite oddaje Teme za vse
dileme ob 14.10, ko bo naš gost Oto Pestner.

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)

Danes se bomo v oddaji Doktor Petek po 13. uri pogovarjali z
otroško zobozdravnico Majo Jan Čufer, v oddaji Drug z drugim
pa smo v goste povabili Luja Šproharja. Ob 16. uri bo na vrsti
Razgled s Triglava na občino Bled. Sobotno jutro bo namenjeno
otroškemu programu - ob 9. uri bomo obiskali Vrtec na Brezjah.
Malo po 10. uri bo na vrsti oddaja Policija svetuje, naš gost bo
komandir Postaje prometne policije Jože Pasar. V nedeljo bomo
malo po 9. uri govorili o nastopu dekliškega pevskega zbora
Gimnazije Kranj na tekmovanju pevskih zborov v Južni Koreji.
Malo po 13. uri bo v našo družbo prišel Boštjan Omrzel, ki je delo
inšpektorja za promet zamenjal za delo vodje Medobčinskega
inšpektorata in redarstva občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica. Ponedeljek bo športen, torkov razgled pa bo na Obči-
no Gorje ob 16. uri. V sredo posebnosti v programu ni, podobno
je tudi s četrtkom - na sporedu bodo oddaje stalnice.

Radio Ognjišče, 102,3, 104,5 in 105,9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)

V petek ob 18.15 vas vabimo k poslušanju oddaje Spoznanje več,
predsodek manj. Ob 20.30 bomo v Mohorjevi skrinji slišali
pogovor z Jožetom Horvatom. V soboto ob 21.15 vabimo k sode-
lovanju v oddaji Misijonska obzorja. Gost v studiu  bo misijonar
iz Zambije Miha Drevenšek. V nedeljo ob 19. uri lahko v oddaji
Graditelji spoznate življenje in delo Jaroslava Kiklja. Ponedeljek
prinaša Radijsko okno in z njim Sakralno glasbo, ki bo letos stara
petnajst let. Pogovor o v sredo ob 17. uri bo posvečen volitvam.
Razpravljali bodo: Rosvita Pesek, Bernard Nežmah in Matevž
Tomšič. 

Mali Brat 

"Z današnjim dnem se
bomo začeli pripravljati na
nov izziv, oprostite izliv, na
drugo slovensko republiko.
Ne bo enostavno, zgodilo
pa se bo ponoči. Ko bo se-
veda prišel čas. Predvide-
vam, da se bo to zgodilo že
ponoči 31. oktobra," je po-
vedal predsednik (njihove)
stranke. V nadaljevanju je
podal deset novih ustavnih
zapovedi, s katerimi bi ne-
kako zastavili temelje za
drugo slovensko republiko.
Fotografije so zaenkrat
zgolj projekcije, kako bo
potekalo življenje v drugi
republiki Sloveniji. V resni-
ci bo še bolj resnično. 

1. Verjemi samo eni
(naši) stranki 

Zapoved je jasna, kratka
in jedrnata, zato jo bomo,
ko bo pravi čas za to, začeli
uporabljati v celotnem si-
stemu izobraževanja v dr-
žavi, od vrtca do univerze
za tretje življenjsko obdo-
bje;

2. Sam' poskus' pljuvat'
čez (našega) predsednika

Zapoved je jasna, kratka
in jedrnata, zato jo bomo,
ko bo pravi čas za to, začeli
izvajati na celotnem ozem-
lju druge republike Slove-
nije (DRS). Svetujemo, da
tega ne poskušate sami
doma;

3. Kadar ima (naš) pred-
sednik svoj dan, je praznik 

Zapoved je jasna, kratka
in jedrnata, zato bomo, ko
bo pravi čas za to, poskrbe-
li, da boste državljani vedno
vedeli, kdaj bo (naš) pred-
sednik imel "tiste dni", da
se boste lahko veselili z
njim;

4. Spoštuj vodstvo (naše)
stranke, pa boš dobro živel
in veliko imel 

Zapoved je jasna, kratka
in jedrnata, zato jo bomo,
ko bo pravi čas za to, začeli
izvajati v polni veljavi. Po-
slušen, delaven in vdan bo
državljan druge republike
Slovenije, ki bo dobro živel
in veliko imel. Gorje osta-
lim;

5. Dovoljeni so le (naši)
neodvisni mediji 

Zapoved je jasna, kratka
in jedrnata, zato bomo, ko

bo pravi čas za to, ukinili
vse dosedanje medijske
monopole in uvedli samo
en (naš) medij, ki bo skrbel
za uravnoteženo informira-
nje. Časopis se bo imenoval
Monopol, radio Mono Val,
tv postaja pa Monopol TV; 

6. Ne seri tam, kjer ti ni
mesto

Zapoved je jasna, kratka
in jedrnata, zato jo bomo,
ko bo pravi čas za to, začeli
izvajati tudi v javnem življe-
nju. Predvsem napačno
mislečim ljudem iz politič-
nega življenja bomo zapo-
vedali, naj to potrebo oprav-
ljajo le v za to odmerjenih
prostorih in ne v javnosti in
politiki. Mi namreč ne ser-
jemo, zgolj iz sebe pošilja-
mo tehtna sporočila;

7. Ne kradi tajkunom, ki
te financirajo

Zapoved je jasna, kratka
in jedrnata, zato jo bomo,
ko bo pravi čas za to, začeli
izvajati po vsej državi. Na-
šim tajkunom bomo pusti-
li, naj imajo, kar so na poš-
ten način ukradli in v pra-
vih trenutkih poskrbeli tudi
za nas. Tajkunom, ki ne ra-

zumejo naše ideje, bomo
stopili na prste;

8. Ne laži mi - Vili Resnik
To pravzaprav ni zapo-

ved, ampak je zgolj misel,
ki je jasna, kratka in jedrna-
ta, zato jo bomo, ko bo pra-
vi čas za to, začeli uveljav-
ljati v vseh medsebojnih
odnosih v drugi republiki
Sloveniji. S pomočjo Vilija
Resnika in Pop Design si
ne bomo več lagali;

9. Ne želi si babe iz Zare-
sa, LDS-a in SD-ja

Zapoved je jasna, kratka
in jedrnata, zato jo bomo,
ko bo pravi čas za to, pred-
lagali vsem moškim, še pre-
den bodo ti zabredli v trajen
odnos s takimi babami. To
ni baba, to je hudič, je rekel
Serpentinšek in v naši stran-
ki mu verjamemo; 

10. Ne želi si bližnjega
blaga, vzemi raje čevlje

Zapoved je jasna, kratka
in jedrnata, zato jo bomo,
ko bo pravi čas za to, s pri-
dom uporabili. Namreč,
potem ko bo potrebno be-
žati, bo blago le ovira pri
teku, dobri čevlji pa bodo še
kako prav prišli;

DRUGA REPUBLIKA,
DRUGA PUBLIKA 
"Na tem pomembnem kongresu naše stranke je naš predsednik objavil deset novih ustavnih zapovedi,
ki naj bi jih uvedli v drugi republiki Sloveniji," je povedal njihov predstavnik za odnose z javnostmi in
Malim Bratom. Slednjemu se mi zdi, da bi morala poleg republike biti potem takem tudi publika druga. 

Ni plačal vinjete. Naš predsednik ima spet "tiste dni".

Kdo je pljuval čez našega predsednika? Varujemo naše neodvisne medije. / Foto: Ma Tič
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Kriza"

Draga Tanja, tudi jaz se obra-
čam na vas, da mi pomagate.
Zanima me, kako se bo rešila
kriza, ki jo imam v zakonu in ali
sploh še obstaja kakšno upanje
za skupno prihodnost. Hvala.

Čez leta skupnega partner-
stva to kar naenkrat postane
vse preveč samoumevno. Ne
samo da premalo dobimo,
tudi sami pozabimo dati kaj
od sebe. To se je zgodilo tudi
z vašim zakonom. Kdo je
kriv, se sprašujete. Vsak
malo, kar je čisto normalno.
Oba sta malo pozabila in
oba hkrati preveč pričakujeta
od drugega. Res pa je, da
vam je z leti pozabil pokaza-
ti, da vas ima še vedno rad.
Tudi z vami se ni dogajalo
nič drugače. Preobremenjeni
z dnevnimi obveznostmi
vam je zmanjkovalo časa, ki
bi ga posvetili samo njemu.

Pomembno je samo to, da
imata še vedno iste cilje in se
imata rada. Krize pravzaprav
sploh ni, lahko pa bi nastala,
če vsega tega ne bi pravočas-
no opazili. Glede službe si
ne delajte takih skrbi, saj je
prava rešitev tik pred vrati.
Glede želje, ki jo imate, vam
lahko povem, da se vam
uresniči, še v tem letu. Lep
pozdrav in srečno. 

"Avgust 60"

Vedno berem vaš horoskop in
odgovore. Tudi jaz se obra-
čam na vas, ker me zanima,
kakšno bo moje življenje na-
prej. Zanima me tudi zdravje,
moževo in moje. Za odgovor
se vam najlepše zahvaljujem
in vas lepo pozdravljam.

Verjamete v usodo in istočas-
no se pustite presenetiti. V
službi pričakujte spremembe
takoj po poletnih dopustih.

Prišlo bo do zamenjave pri
določenih ljudeh, a vi s tem
ne boste ogroženi, ampak se
vam spremeni na bolje. Novi-
ce, ki jih v kratkem dobite in
to glede financ, bodo za vas
ugodne. V zakonu ste že ne-
kaj časa in kot vidim, vam kar
uspeva krmariti vajino barko.
Glede zdravja posebnih težav
ni. Možu se rad oslabi imun-
ski sistem, saj je velikokrat
obremenjen, in to tudi takrat,
ko to sploh ni potrebno. Sve-
tujem, da zamenja zdravila,
ki jih ima za tlak, saj se bo
počutil veliko bolje. Vaše po-
čutje izredno niha, še poseb-
no v zadnjem času. Kot ve-
ste, je zelo pomembno, kakš-
no je psihično stanje, kar se
odraža fizično, sledi začarani
krog, zato vam polagam na
dušo, nikar se toliko ne obre-
menjujte po nepotrebnem in
začnite z nasmehom priča-
kovati jutrišnji dan, ki lahko

prinese veliko lepega. Sin vas
bo še v tem letu presenetil z
lepo novico o naraščaju. Z
vnukom se vam spremeni
marsikaj in energije bo toliko,
kot še nikoli. Lep pozdrav. 

"Ljubezen"

Sem vedno bolj v dvomih in
vedno bolj zaljubljena. Ali
sploh to je ljubezen? Prosim,
pomagajte mi z nasvetom. 

Ja, to, kar se vam dogaja, je
ljubezen. Priletela je kot stre-
la iz jasnega in točno ob pra-
vem trenutku. Strah, ki vas
spravlja v obup, je pravza-
prav alarm, ki vas opozarja,
da ukrepajte. Kako hitro se
bo vse zgodilo, je odvisno
samo od vas. Nikar ne čakaj-
te, saj s tem vsak trenutek za-
mudite nekaj lepega. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Soboto bomo preživeli precej umirjeno in v sproščenem do-
mačem okolju. Končno je prišel čas, da se posvetimo svo-
jim bližnjim. Čaka nas prijetna novica.

16. maja 2009
Sobota 
Janez, Andreja, Baldo

V družbi, v kateri bomo, se ne bomo počutili dobro. Zna se
zgoditi, da pride do raznih nesoglasij in prepirov. Kontroli-
rali se bomo z malo mero potrpljenja, pa bo šlo.

18. maja 2009
Ponedeljek
Erik, Vencelj, Srečko

Dan bo lep in poln, privoščili si bomo nekaj, na kar že dol-
go časa mislimo, pa nikoli ni bilo časa. V resnici smo ga
imeli, a le zase si ga nikoli nismo vzeli.

19. maja 2009
Torek
Peter, Celestin, Vitomil

Na službenem področju se nam obeta pomembna odgo-
vornost. Samo na nas je, da stvar izpeljemo kar se da kva-
litetno, čeprav koncentracija ne bo na naši strani.

20. maja 2009
Sreda
Berni, Rok, Bistra

V družinskem krogu bomo imeli resne pogovore, saj se
bomo pogovarjali o večjem nakupu. Dan bo izčrpavajoč, a
proti koncu dneva nas čaka veselo druženje.

21. maja 2009
Četrtek
Drejc, Feliks, Lenč

Današnji dan bomo posvetili sami sebi in se razvajali na
različne načine. Naj bo to sprehod v dvoje, obisk kopališča
ali kina, povsod nam bo lepo.

22. maja 2009
Petek
Milan, Renata, Emilijan

TISOČ UGANK
ZA ODRASLE
Franc Ankerst vam zastav-
lja novo uganko. Odgovor
nam pošljite do torka pri-
hodnji teden na SMS pod
šifro uganka, pripišite reši-
tev + ime in priimek na šte-
vilko 031/69-11-11, ali po
pošti na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj, s pripisom "Tisoč
ugank za odrasle".

Daleč se sliši
delo njegovo,

nem je, ni tisti,
ki poje brezglavo.

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli
po pošti). Nagrado boste
prejeli po pošti. Pravilna
rešitev zadnje objavljene
uganke se glasi: živo sre-
bro. Med prispelimi odgo-
vori nismo zasledili pravil-
nega.

17. maja 2009
Nedelja
Jošt, Mojca, Bruno

Elektronski naslov, kamor lahko
pošiljate vprašanja:
tanja.70@hotmail.com

Polni načrtov in idej bomo dokaj delovno zakorakali v nov
teden. Na delovnem mestu bomo danes blesteli in s tem
presenečali svoje sodelavce in celo sami sebe.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Nikakor vas ne izuči, da se ne smete usmerjati po
mnenju drugih. Tudi tokrat boste vi tisti, ki boste po-
tegnili krajši konec. Res da potem po drugi strani več
pridobite, a vseeno razmislite, kdo so vaši resnični
prijatelji. 

Bik (22. aprila - 20. maja)
To, da se boste bolje počutili, lahko spremenite le vi
sami. Včasih preveč vztrajajte v enoličnosti in se boji-
te sprememb, čeprav ste jih še kako potrebni. Svojo
slabo voljo boste prenašali tudi na ljudi v svoji bližini.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Imate veliko vrlin in ljudje vas imajo zelo radi, a ima-
te eno veliko napako. Ne znate in ne zmorete biti po-
trpežljivi, vendar trenutna situacija potrebuje le svoj
čas in nič drugega. Preusmerite misli in vam bo veli-
ko lažje počakati.

Rak (22. junija - 22. julija)
Potrebni ste notranjega miru, zato vam je dopust več
kot dobrodošel. Slabe volje boste zaradi financ, a kaj
morete, ko ste brezbrižno zapravljali, na to niste mis-
lili. Dobre novice pričakujte od nekoga, na katerega
ste skoraj že pozabili.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Prisluhnili boste svojemu srcu in čudežno našli odgo-
vore na vsa vprašanja, ki vas mučijo podnevi in pono-
či. Vsa bremena preteklosti bodo odvržena in pozab-
ljena. Pri financah pričakujte pozitivne spremembe, ki
so več kot dobrodošle.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Nove ideje vam bodo dale veliko misliti, pri sami rea-
lizaciji pa boste potrebovali pomoč prijateljev oziro-
ma ljudi, ki jim popolnoma zaupate. Prihodnje dni bo-
ste tudi zelo romantični in končno si boste v tej sme-
ri zastavili cilj, ki ga boste tudi dosegli.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Vaši uspehi in splošna pridnost na delovnem mestu
ne bodo ostali neopazni. Tokrat ne bodite preveč
skromni in vzemite, kar vam bo ponujeno. Pri čustve-
nih zadevah si boste delali prevelike skrbi, vendar vse
to ne bo potrebno. 

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Vse težave, take in drugačne, boste pustili preteklosti
in se predajali sprotnim užitkom ter začeli živeti za
prihodnost. Glejte le, da ne zanemarite nekaterih po-
membnih obveznosti, pa bo vse v redu. Pričakujte
večji izdatek.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Načrt, ki je za vas življenjskega pomena, vam bo sicer
na samem začetku delal preglavice, a s pomočjo pra-
vih ljudi vam bo uspel. Bližnji dogodki bodo od vas
zahtevali veliko potrpežljivosti, zato se kar pripravite.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
V veselje vas bo spravil nek, sicer manjši, denarni pri-
liv, na katerega ste že čisto pozabili. Če ne drugega,
boste z njim lahko pokrili minus, ki se vam je že na-
bral. V službi se boste končno prerinili v ospredje in
glejte, da čim več izkoristite.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
V prihodnjih dneh boste še bolj spoznali, da je vaša
zveza res tista prava, saj boste v svojem partnerju na-
šli tudi velikega prijatelja, ki vam je vedno pripravljen
stati ob strani. Zaradi financ se boste obremenjevali,
a se na koncu vse dobro izide.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Po glavi vam bo rojila sto in ena misel. Raztreseni bo-
ste, tako da vam bo pogovor s prijateljem zelo dobro
del. Koliko boste upoštevali njegov nasvet, je seveda
druga stvar, važno je le, da boste imeli jasnejši po-
gled. Presenečenje vas čaka ob koncu tedna.
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NAGRADNA KRIŽANKA

TC DOLNOV, Šuceva 23, Kranj, tel.: 04 2042 714

VELIKA IZBIRA 
LAMINATOV, PARKETOV, PVC

PODOV, ITISONOV, DEKORATIVNIH
KAMNOV, NOTRANJIH VRAT, 

ZAKLJUČNIH LETEV, KUHINJSKIH
PULTOV IN STENSKIH OBLOG 

NOVO, NOVO, NOVO 
KVALITETNA 

PROTIVLOMNA VRATA 

PRI NAS KUPLJENO BLAGO VAM TUDI
POLOŽIMO oz. VGRADIMO 
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TC DOLNOV
Šuceva 23, Kranj, 
tel.: 04 2042 714

Za reševalce križanke smo pripravili šest lepih nagrad:
1. nagrada - bon za nakup v vrednosti  40 EUR 
2. nagrada - bon za nakup v vrednosti 30 EUR 
3. nagrada - bon za nakup v vrednosti 20 EUR 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas.

VELIKA SPOMLADANSKA AKCIJA
LES 3-ja in MIŠO s. p.
OD 10. 05. 2009 31. 05. 2009 OZ. DO ODPRODAJE ZALOG 

1. LAMINATI AC3/31 7mm 
• AC3/31 LOCK HRAST, BUKEV, JAVOR, EŠNJA 

nora cena: 7,00 EUR/m2

laminat, podloga 2mm, zaključna letev in polaganje 
že od 12,90 EUR/m2

2. LAMELNI PARKETI 
• PARKET LAMELNI HRAST RUSTIK 16x16 7L 

nora cena: 6,99 EUR/m2

• PARKET LAMELNI HRAST STANDARD 16x16 7L 
nora cena: 9,99 EUR/m2 

3. GOTOVI PARKETI 
• PARKET GOTOVI PANELNI GRABO HRAST LOCK

RUSTIK, LAK 2250 x 200 x 14 
nora cena: 19,99 EUR/m2

parket, podloga 2 mm, zaključna letev in polaganje 
že od 25,90 EUR/m2 

• PARKET GOTOVI PANELNI HARO BUKEV UNIVER-
SAL LC, LAK 2200 x 180 x 11 
nora cena: 21,99 EUR/m2

• PARKET GOTOVI PANELNI HARO HRAST FAVORIT
LOCK, LAK 2200 x 180 x 11 
nora cena: 22,99 EUR/m2

• PARKET GOTOVI PANELNI LIVA HRAST STRUCTUR
LOCK, LAK 2200 x 190 x 14 
nora cena: 22,99 EUR/m2 

• PARKET GOTOVI PANELNI HARO BUKEV TUNDRA 
LOCK, LAK 2200 x 180 x 13,5 
nora cena: 23,99 EUR/m2

• PARKET GOTOVI PANELNI HARO DOUSSIE LOCK 
LAK 2200 x 180 x 13,5 
nora cena: 31,99 EUR/m2

• PARKET GOTOVI PANELNI LIVA BAMBUS SVETLI 
LOCK, LAK 1860 x 148 x 15 - horizontalen 
cena: 35,99 EUR/m2 - 10 % 

• PARKET GOTOVI PANELNI LIVA BAMBUS TEMNI 
LOCK, OLJEN 1860 x 148 x 15 - vertikalen 
cena: 35,99 EUR/m2 - 10 % 

• PARKET GOTOVI PANELNI HARO OREH FLAIR
LOCK, LAK 1050 x 180 x 13,5 
nora cena: 39,99 EUR/m2 

4. MASIVNI LEPLJENCI ZA STOPNIŠČA IN OGRAJE 

5. ZUNANJI LESENI PODOVI ZA TERASE 
• SIBIRSKI MACESEN 21 x 145 x 4000/4200 mm 

nora cena: 3,50 EUR/tm 
• MASSARANDUBA 25 x 145 x 4000/4270 mm 

nora cena: 7,60 EUR/tm 

6. AKCIJA NOTRANJIH VRAT LINEA R (iz zaloge) 
v barvi bukve, oreha, bela, hrast in češnja 
z montažo že od 199,90 EUR/kos 
v barvi bukve, oreha, bela, hrast in češnja - 10 % 

KAR SE V LES3 DOGOVORI, TO ZAGOTOVO DRŽI, 
SAJ MIŠO S.P. TO VGRADI! 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na
dopisnicah do srede, 27. maja 2009, na Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi
v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

• Vse cene veljajo za gotovinsko plačilo. 
• Vse cene so v EUR in vključujejo 20% DDV 
• Vse cene z montažo vključujejo 8,5% DDV 
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ružba Kolosej je
letos odprla že
svoj drugi center
v Beogradu. Za-
baviščni center

Kolosej v nakupovalnem sre-
dišču Ušče pa je prvi tovrstni
center v tujini, ki vključuje
tudi kinodvorane. Obiskoval-
cem center nudi vrhunsko
obliko sprostitve, združitev
filmske zabave z lahkotnimi
športnimi in družabnimi ak-
tivnosti, kot so bowling, bi-
ljard, laserske ter video igre,
preizkušanje sreče v igral-
nem salonu ter lounge bare
za druženje s prijatelji ob pri-
jetni glasbi in osvežujočih
napitkih.

Odprtje zabaviščnega centra
je pospremila premierna pred-
stava slovenskega filma Peteli-
nji zajtrk. Slavnostne premiere
so se udeležili tudi režiser filma
Marko Naberšnik, producent
Franci Zajc in pevka Severina,
ki je imela po premieri v beo-
grajskem Koloseju koncert, del
filmske ekipe pa se je po pro-
jekciji predstavil gledalcem. 

Obenem pa Kolosej s pono-
som sporoča, da je bil XpanD
uradno izbran za dobavitelja
3D digitalnega sistema na le-
tošnjem cannskem filmskem
festivalu. Na odprtju je bil v
sredo tako premierno prika-
zan 3D animirani celovečerec
Up (V višave), ki prihaja iz
Disneyjevega studia Pixar. 

Radio 1 pa je na medna-
rodni dan Rdečega križa pri-

pravil posebno dobrodelno
akcijo Pomagajmo skupaj. V
desetih večjih mestih so vo-
ditelji Radia 1 zbirali hrano
in v enem dnevu namesto
načrtovane ene tone zbrali
kar dve. Gorenjci so jih pre-
senetili, saj so samo v Kranju
zbrali skoraj četrt tone hra-
ne. Najbolj se spominjajo go-
spe, ki je pripeljala cel prt-
ljažnik hrane in ob odhaja-
nju dejala: "Nikoli ne veš,
kdaj bomo mogoče tudi mi
potrebovali hrano in jo bo
nekdo drug zbiral za nas."

Mimogrede smo se v Ljub-
ljani ustavili na predstavitvi
nove Dove HairMinimising
linije izdelkov, za mehkejše
in manj vidne dlačice pod
pazduho, ki je že na voljo v
dveh vonjih in jo lahko upo-

rabljate v obliki roll-ona ali
deodoranta. Ženskam ob-
ljubljajo, da se v prihodnosti
lahko poslovijo od občutka
pikanja med enim in drugim
britjem. Mitja Okorn pa se je
s Klemenom Bučanom rav-
no v teh dneh predstavil
Kranjčanom v konstruktivni
destrukciji stand up šova,
klasični Raztur pred
'razmetanim' Globusom se
obeta jutri popoldne, mi pa
smo se oglasili na njegovi za-
bavi v ljubljanskem foto stu-
diu znanega fotografa Aljoša
Rebolja v BTC-ju, kjer se je
zvečer na istem kupu zbralo
kar nekaj znanih obrazov in
Mitjevih prijateljev, ki želijo,
da končno začne s snema-
njem njegovega drugega ce-
lovečerca.

DRUŽABNA KRONIKA

Pomagajo zadnji preživeli

Zvezdniki filma Titanik, igralca Leonardo
DiCaprio in Kate Winslet ter režiser
James Cameron, so se odzvali pozivu, da
97-letni Millvini Dean, zadnji preživeli s
Titanika, finančno pomagajo. Deanova,
ki ji je bilo komaj devet tednov, ko se je
njena družina vkrcala na ladjo, po zlomu

kolka pred tremi leti biva v domu starostnikov. Da bi
lahko plačala račune, je oktobra že prodala spominke s
Titanika, zdaj pa se je s pomočjo velikodušnih zvezd-
nikov v njen fond steklo 30 tisoč dolarjev.

Preutrujena za moža

Britanski model in televizijska oseb-
nost Katie Price, bolj znana kot Jor-
dan, in njen mož, pevec Peter An-
dre, se po štirih letih in pol ločuje-
ta. Medije naprošata, naj v teh
težkih trenutkih spoštujejo njuno
zasebnost. Par ima dva otroka, 3-

letnega Juniorja in leto dni staro hčerko Princess Tiaamii.
Če gre verjeti opravljivim medijem, že nekaj mesecev
nista seksala, saj naj bi bila Jordan preutrujena od jahan-
ja konj in priprav na nedavni maraton v Londonu.

Obdržala bo krono

Lastnik lepotnega tekmovanja za Miss
ZDA Donald Trump se je odločil, da bo
Carrie Prejean obdržala krono in ostala
miss Kalifornije, potem ko so v javnost
prišle stare razgaljene fotografije, val
ogorčenja pa je sprožilo tudi njeno
nasprotovanje istospolnim porokam.

"Če ne bi bila tako lepa, ne bi bilo nikomur mar," jo
zagovarja Trump, ki se mu fotografije ne zdijo sporne,
poleg lepote pa je pohvalil njen pogum, da je izrazila
svoje mnenje.

‘Spiderman’ drugič očka

Igralec Tobey Maguire in njegova
žena Jennifer Meyer, oblikovalka
nakita, se veselita ob rojstvu
drugega otroka. "Potrdim lahko,
da imajo Maguirovi novega deč-
ka, družina je zdrava in srečna,"
je povedala predstavnica, imena

novega družinskega člana pa ni izdala. Par ima že 2-let-
no Ruby Sweetheart, ki je med nosečnostjo z navdušen-
jem opazovala, kako mami raste trebuh, ob prihodu
bratca pa ni ljubosumna, ampak komaj čaka, da se bo
lahko z njim igrala.

VRTIMO GLOBUSDLAKE SE POSLAVLJAJO
Kolosejevci so v Beogradu odprli svoj drugi zabaviščni center, Radio 1 namesto tone hrane zbral dve,
Dove obljublja, da se v prihodnosti lahko poslovite od občutka pikanja, režiser Mitja Okorn pa kljub
uspehu na Poljskem ostaja isti.

Dove linijo je predstavila Bernarda Žarn s pomočjo 
predstavnice Nuše Cirjak, dr. med. Katarine Šmuc Bergar in
ambasadorke Dove linije Nadje Kranjc. / Foto: Tina Dokl

Mitja Okorn je trdno odločen, da bo posnel film Član, le še
vrečo s 'proračunom' zanj mora napolniti. Na fotografiji v
družbi ožjega sorodstva na nedavni zabavi v BTC-ju. 

Gorenjec Aleš Petek, državni prvak v mešanju koktajlov, in
Urša Zupan, direktorica Casinoja Rio, ki se nahaja v sklopu
beograjskega Koloseja. / Foto: arhiv Koloseja

Alenka Brun

D

Svojo iskrenost do sebe in svoje okolice v oddaji
Trenutek resnice preizkuša Mojstrančanka Petra Miklič.
50 tisoč evrov je pač mamljiva denarna nagrada. 
/ Foto: arhiv TV3
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Koncert Severine, priljubljene pevke tudi v Srbiji, je 
obiskovalce navdušil, med zapetimi skladbami pa je bila
tudi nosilna pesem filma Petelinji zajtrk Gardelin. 
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Marko Naberšnik in Franci Zajc na Kalemegdanu 
/ Foto: arhiv filma

Sergej Racman, predsednik uprave družbe Kolosej, ob 
njegovem odprtju. / Foto: arhiv filma




