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Problematični niso psi,
ampak lastniki
"Moja pasja vzgoja ni trda, je pa do-
sledna. Pes mora ubogati - kajti člo-
vek je tisti, ki je gospodar," pravi
Branko Pirc, kinolog z 32-letnimi iz-
kušnjami, in dodaja: "Neumnega psa
še nisem videl, neumnih lastnikov pa
že ogromno!" 

3

AKTUALNO

Danes in jutri bo oblačno s 
padavinami. Danes bo snežilo
na višini od 900 do 1200 m, 
v soboto pa bo snežilo do nižin.
V nedeljo se bo delno zjasnilo.

VREME

jutri: oblačno s padavinami ..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

Ocenili bodo delo 
forenzikov
Inštitut za sodno medicino bo preve-
ril, ali je policijski Center za forenzič-
ne preiskave strokovno korektno
opravil analizo mešanih bioloških sle-
di, ki so jih našli na delcu bombe, raz-
letele pred kranjsko policijsko postajo
15. maja lani.

8

KRONIKA

Ministrica med 
aplavzom in grajami
Ministrica za notranje zadeve Katari-
na Kresal zbuja pri ljudeh nasprotujo-
če si občutke. Prva iz ministrske eki-
pe je bila deležna interpelacije, v dveh
medijskih akcijah pa so jo izbrali za
najbolj priljubljeno osebnost leta
2009.
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Neznani in zamolčani
Linhart
Pred dnevi je bil po naključju odkrit
neznan Linhartov portret, ki ga hrani
Avstrijska nacionalna knjižnica na
Dunaju. V slovenska berila za srednje
šole je bil Linhart z odlomkom iz ko-
medije Veseli dan ali Matiček se ženi
uvrščen šele leta 1925.

12, 13

GG+

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Mateja Rant

Bled - Svetnike so na zadnji
seji seznanili tudi s projek-
tom krožišča za južno raz-
bremenilno cesto v Betinu,
ki ga bo direkcija za ceste
začela graditi še letos. Kot
je pojasnil župan Janez Faj-
far, so tik pred podpisom
pogodbe za odkup hiše dru-
žine Potočnik, ki jo bo tre-
ba porušiti. Na preostali
trasi južne razbremenilne
ceste pa bodo izvedli parce-
lacijo in začeli odkupovati
zemljišča. Na vprašanje
svetnikov, kdaj se bo torej
mogoče peljati po južni ob-

voznici, je Jure Pejanovič z
direkcije za ceste priznal,
da tega ne ve. Dejal je le, da
naj bi v dveh ali treh letih
odkupili zemljišča in prido-
bili gradbeno dovoljenje.

Pejanovič je v zvezi s kro-
žiščem v Betinu svetnikom
razložil, da gre za izredno
zahteven projekt, v zvezi s
katerim so prejeli ogromno
pripomb. Pri pripravi pro-
jekta, je poudaril, so jih po-
skušali v čim večji meri
upoštevati. Kljub temu pri-
haja do pobud o prestavitvi
krožišča, kar po Pejanoviče-
vih besedah ni enostavno.
"Ne moremo kar tako risati

črt po načrtu, vsako spre-
membo je treba natančno
utemeljiti. Da bi proučili
vsa stališča, bi potem spet
potrebovali vsaj dve do tri
leta. Vsaka sprememba pa
pomeni tudi nov lokacijski
načrt," je opozoril Pejano-
vič in dodal, da je cesto v
prostor umestila občina, ne
država. Res je prišlo do ne-
katerih sprememb zaradi
novih pravil pri načrtova-
nju krožišč in večje količi-
ne prometa, a rešitve iščejo
v okviru obstoječega loka-
cijskega načrta.

Krožišče začetek gradnje obvoznice
Občinski svetniki so se strinjali s projektom za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za gradnjo krožišča v Betinu.

Za gradnjo krožišča v Betinu bo treba porušiti hišo Potočnikovih. / Foto: Tina Dokl

Mateja Rant

Kranjska Gora, Bohinj - Pri-
hodnji teden se bodo zače-
le počitnice tudi za gorenj-
ske šolarje. Za pester na-
bor aktivnosti, s katerimi si
bodo šolarji lahko krajšali
čas, bodo tako kot vsako
leto poskrbeli v številnih
društvih in organizacijah.
Dobrega obiska pa se nade-
jajo tudi v gorenjskih turi-
stičnih krajih. 

"Med zimskimi počitnica-
mi so hoteli in zasebne sobe
vedno dobro zasedeni. Ta te-
den, ko imajo počitnice ljub-
ljanski šolarji, so hoteli zase-
deni 95-odstotno, zasebne
sobe pa 90-odstotno. Pri-

hodnji teden pa bo verjetno
malce slabše," je pojasnila
direktorica LTO Kranjska
Gora Mirjam Žerjav. Kljub
temu pričakujejo, da bodo
hoteli od 85- do 90-odstotno
zapolnjeni, sobe pri zasebni-
kih pa okrog 80-odstotno.
Med gosti razumljivo v tem
času prevladujejo družine,
ki jim v hotelih ponujajo
tudi posebne pakete. Malce
manj so z zasedenostjo sob
med počitnicami zadovoljni
v Bohinju, kjer se zaradi ne
preveč obetavne vremenske
napovedi prihodnji teden
nadejajo še slabšega obiska,
je razložil Klemen Langus iz
Turizma Bohinj.

Počitnice napolnile Kranjsko Goro
Na počitnice se bodo prihodnji teden odpravili tudi gorenjski šolarji. V turističnih krajih pričakujejo, 
da bodo hoteli in zasebne sobe v tem času dobro zasedeni. Medtem ko bo Kranjska Gora polna, se
zaradi vremena malce slabšega obiska nadejajo v Bohinju.

Leto LXIII, št. 14, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

V Kranjski Gori jih bo veliko preživljalo šolske počitnice. � 4. stran

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Svet Zavoda za
pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije je na
torkovi seji opravil prvo letoš-
njo uskladitev pokojnin, pri
tem pa je z različnim poveča-
njem pokojnin izenačil upo-
kojitev v različnih časovnih
obdobjih. Upokojencem, ki
so se upokojili od 1. januarja
lani naprej, ter še nekaterim
socialno ogroženim se bodo
pokojnine zvišale za 1,7 od-
stotka, vsem drugim pa za 1,1
odstotka. Ker uskladitev velja
od 1. januarja letos, bodo
upokojenci ob izplačilu fe-
bruarskih pokojnin prejeli
tudi poračun za nazaj. 

Po podatkih državnega sta-
tističnega urada je bila lani
povprečna mesečna bruto
plača za 3,4 odstotka višja kot

leto prej. Po zakonu o pokoj-
ninskem in invalidskem za-
varovanju bi se pokojnine
lahko zvišale za toliko odstot-
kov, vendar pa je bila po za-
konu o intervencijskih ukre-
pih tokrat možna le polovič-
na uskladitev. 

Poleg starostne pokojnine
so se zvišale tudi druge vrste
pokojnine ter pokojninske
osnove in dodatki. Kmečka
borčevska pokojnina znaša
po novem 462,93 evra,
kmečka pokojnina 231,47
evra in državna pokojnina
181,36 evra, najnižja pokoj-
ninska osnova 544,61 evra,
najvišja pokojninska osnova
2.178,44 evra, osnova za od-
mero dodatnih pravic pa
407,65 evra, del vdovske po-
kojnine 87,31 evra, skupno iz-
plačilo lastne in dela vdovske
pokojnine pa 1.731,86 evra. 

Pokojnine bodo višje
Večini se bodo zvišale za 1,1 odstotka.

� 4. stran
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Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Namen zakona je ob-
likovati celovit sistem dolgo-
trajne oskrbe na podlagi po-
sebnega zavarovanja, ki bo
ponudil starejšim širši nabor
in kakovostnejše storitve, so
poudarili minister Ivan Sve-
tlik, direktor direktorata za
socialne zadeve Davor Do-
minkuš in direktor direkto-
rata za zdravstveno varstvo
na ministrstvu za zdravje Ja-
nez Remškar.

Že danes potrebuje dolgo-
trajno oskrbo okoli štirideset
tisoč ljudi, ob povečevanju
števila starejših ljudi pa se
tveganje, da ti ne morejo
sami skrbeti zase, še poveču-
je. Sedaj ta oskrba ni poveza-
na v celovit sistem, storitve
niso dovolj dostopne vsem,
ki bi jih potrebovali (pomisli-
mo le na dolge čakalne dobe
za domove starostnikov), ni
stabilnega vira financiranja.
Zato je ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
pripravilo zakon, ki bi pove-
čal socialno varnost starej-
ših, jim ponudil nabor več
kakovostnih storitev in boljši
dostop do njih. Za ta namen
predvidevajo nov vir zavaro-
vanja. Na zavodu za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije
bo za ta namen odprta po-
sebna blagajna. Na letni rav-
ni bodo potrebovali 264 mi-
lijonov, poleg prispevne

stopnje bo potrebnih tudi
nekaj proračunskih sredstev.
Poleg obveznega bo mogoče
tudi dodatno prostovoljno
zavarovanje za ta namen. Za
posameznika bodo izdelali
poseben individualni načrt.
Ko ne bo mogel več sam skr-
beti zase, bo lahko izbiral
med institucionalno oskrbo
(trajno ali začasno) ali za
oskrbo na domu, za denarno
nadomestilo, če bo oskrbo
plačeval zasebnemu ponud-
niku, zavarovanje za dolgo-
trajno oskrbo predvideva
tudi možnost prilagoditve
stanovanja, pridobitev pripo-
močkov, rehabilitacijo in po-
dobno. Pri oskrbi v doma-

čem okolju se bodo po no-
vem povezale socialne in
zdravstvene storitve. 

Dolgotrajna oskrba je pro-
blem mnogih držav, štiri so
to že uredile na podoben na-
čin, kot je sedaj predlagano v
Sloveniji. Sedaj vsi ljudje ni-
majo možnosti za celovito
oskrbo, razen tistih v domo-
vih upokojencev, z novim za-
konom pa bi to omogočili
tudi na domu. Janez Rem-
škar pa dodaja, da z zako-
nom rešujejo tudi negovalne
bolnišnice in paliativno bol-
nišnično oskrbo. Boris Ko-
privnikar, predsednik upra-
vnega odbora Skupnosti so-
cialnih zavodov Slovenije, ob

prvi javni predstavitvi zakona
pravi, da so v domovih za sta-
rejše in posebnih varstvenih
zavodih zadovoljni, da bo za-
kon končno šel v javno raz-
pravo, saj so nanj čakali že
nekaj let. Od novosti priča-
kujejo, da bo delno reševala
tudi način financiranja stro-
škov v domovih za starejše.
Napovedujejo, da bodo ob
javni obravnavi predlog pro-
učili in nanj podali pripombe
oziroma predlagali dopolnit-
ve, če bo treba. V preteklih le-
tih so tudi sami predlagali re-
šitve ministrstvu za to podro-
čje in pričakujejo, da so nji-
hova opozorila upoštevana v
vsebini zakona.

Lažje do dolgotrajne oskrbe
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je predstavilo predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Copatki za novorojenčke
V času, ko na Gorenjskem glasu pletemo, nas je poklicala
Milica Djukič iz Lesc, članica Babic z dežele, ki že šesto leto
pletejo copatke za novorojenčke iz porodnišnice Jesenice.
Vsako leto napletejo okoli sedemsto copatk! Ob tem vam
predlagamo: poskrbimo, da bomo tudi na območju Kranja
vzpostavili mrežo pletilj, ki bodo ob večerih pletle copatke
za novorojenčke, ki se rodijo v kranjski porodnišnici! Začeli
bomo seveda v Glasovi pletilski ekipi. Če pa se želite pridru-
žiti tudi vi, nam pišite na: koticek@g-glas.si. 

Še volna!

Za izdelavo copatk je seveda potrebna volna. Če imate
doma morda kakšno zalogo volne, ki je ne nameravate po-
rabiti, vas prosimo, da jo prinesete kar k nam na Gorenjski
glas, kjer jo bomo zbirali in jo sproti oddajali Babicam z de-
žele za izdelavo copatk. Če se bo skupina organizirala tudi v
Kranju, bo tudi ta deležna zbrane volne. 

Nujno iščemo plesalce!

V ponedeljek, 22. februarja, se bodo ob 19. uri v avli Gorenj-
skega glasa začele plesne vaje za vse, ki nimajo soplesalke
ali soplesalca. Prijavilo se je že precej žensk, manjkajo pa
nam moški. To je torej super ponudba za vse, ki si želite
druženja in plesa - opogumite se in pokličite Darjo na:
040/425 422. Ne odlašajte, ne bo vam žal!

Koncert Obvezna smer

Gorenjski glas podarja pet vstopnic za ogled koncerta Obvez-
na smer, ki bo v soboto, 27. februarja, v Športni dvorani Med-
vode. Naštejte nekaj gostov, ki bodo nastopili na koncertu, in
sodelovali boste v žrebu za brezplačno vstopnico. Odgovore
s svojimi podatki (ime, priimek in naslov) nam najkasneje 
do torka, 23. februarja, pošljite na: koticek@g-glas.si ali na:
Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj. D. K.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme JERNEJ ŠPIK iz Sovodnja.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Poslanec SDS Bran-
ko Grims je na vlado naslo-
vil poslansko vprašanje v
zvezi s financiranjem pro-
jekta Gorki. Sprašuje, ali je
skladno s predpisi Evropske
unije, da se spremenijo po-
goji oziroma tolmačenje
razpisa ter porabe sredstev
evropskega kohezijskega
sklada kar med potekom

uresničevanja projektov?
Kateri so projekti, ki so bili
iz teh virov s področja odva-
janja in čiščenja odpadnih
voda financirani po tolma-
čenju, ki je bilo v veljavi do
konca jeseni 2009, nato pa
spremenjeno, o čemer so
bili gorenjski župani obveš-
čeni šele na sestanku febru-
arja letos? Kakšna je pravna
varnost občin, ki na osnovi
potrjenega uradnega dopisa

direktorice direktorata za
evropske zadeve in investi-
cije na okoljskem ministr-
stvu, da so njihovi projekti
potrjeni kot ustrezni, začno
investirati, potem pa so več
kot leto dni kasneje obveš-
čeni o spremembi pogojev?
Vprašuje o odgovornosti
ministrstva in o morebitni
finančni odgovornosti vlade
(državnega proračuna) v
primeru tožbe občin za po-

vrnitev že vloženih lastnih
sredstev in druge škode na
osnovi pisne potrditve o
ustreznosti gorenjskih pro-
jektov? Zanima ga tudi,
kako in kdaj bo vlada Slove-
nije uresničila obljube o na-
knadni uvrstitvi gorenjskih
projektov na področju odva-
janja in čiščenja komunal-
nih odpadnih voda za sofi-
nanciranje iz kohezijskih
sredstev.

Branko Grims sprašuje o projektu Gorki

Danica Zavrl Žlebir

Žirovnica - V SLS so febru-
arja začeli pripravljati omiz-
ja na temo družinskega za-
konika in kot prvo pripravili
tematsko čajanko v Čopovi
rojstni hiši v Žirovnici. V
razpravi se je pokazalo, da je
predlog družinskega zako-
nika v veliki meri dober,
vendar pa SLS nasprotuje
izenačevanju zakonske zve-

ze in družine v "klasičnem
smislu" z istospolnimi part-
nerskimi skupnostmi, še
zlasti ker bi predlog omogo-
čil posvojitve otrok v isto-
spolno partnersko skup-
nost. Po oceni SLS razlogi
za takšno ureditev niso pra-
vno utemeljeni, še več skrbi
pa zbujajo posledice, ki bi
jih takšno razvrednotenje
družine pustilo na otrocih.
Družinski zakonik postavlja

v ospredje korist otrok. Zelo
"ohlapna" pa je po mnenju
udeležencev definicija kaz-
ni: zakonik opredeljuje, da
za zagotavljanje otrokove
koristi otroka ne smejo kaz-
novati. Pri tem opozarjajo,
da ni natančne definicije
kazni. Udeleženci menijo
tudi, da se centrom za soci-
alno delo daje prevelika od-
govornost, če upoštevamo
vsa glasnejša mnenja, da

centri svojega dela ne oprav-
ljajo dovolj skrbno. V zako-
niku pozdravljajo predloge,
kot so družinska mediacija
ter načrt pomoči otroku in
družini, pogrešajo pa obliko
priprave na zakon, kar do
sedaj prakticira le Cerkev.
Ob dejstvu, da je tretjina pa-
rov v Sloveniji ločena, meni-
jo, da bi zakonik moral
opredeliti tudi pripravo na
zakon. Tako kot so nujni
pripravniški izpiti, tečaji in
izpiti (npr. pred nastopom
službe), je potrebna tudi pri-
prava na skupno življenje. 

V SLS o družinskem zakoniku

Celovite oskrbe so sedaj starostniki deležni v domovih upokojencev. Na sliki motiv iz Doma
Sv. Martina iz Srednje vasi v Bohinju. / Foto: Gorazd Kavčič 

Ljubljana 

Poslanci SDS proti odprtju dveh poglavij 

Na seji parlamentarnega odbora za zadeve Evropske unije so
poslanci obravnavali stališča naše države do osnutka skup-
nega stališča EU za odpiranje poglavij za pristopna pogaja-
nja Hrvaške v EU, in sicer poglavji o ribištvu in okolju. Kot
nam sporoča poslanec Milenko Ziherl, so poslanci SDS gla-
sovali proti odprtju omenjenih poglavij. Opozorili so, da
okoljsko poglavje ne rešuje odprtega vprašanja radioaktivnih
odpadkov iz nuklearke, ki bi jih Hrvaška morala prevzeti. Pri
posameznih segmentih Hrvaška zahteva predolgo prehodno
obdobje, v katerem ji še ni treba izvajati zavez iz poglavja.
Medtem ko so proti nekaterim članicam - tudi Sloveniji - že
vložene tožbe zaradi nedoseganja standardov na okoljskem
področju, pa se tovrstne zaveze na tem področju pri Hrvaški
postavljajo daleč v prihodnost. V poglavju o ribištvu pa so po
oceni SDS preohlapne določitve glede (ne)veljavnosti zaščit-
no ekološke ribolovne cone za države članice unije. Zadeva s
cono se neposredno dotika interesov Slovenije in drugih čla-
nic EU, saj bi nejasna odločitev v pogajalskem procesu lahko
sprožila nov spor glede prejudiciranja meje in odprtega mor-
ja na Jadranu, še dodaja Ziherl. D. Ž.

Kranj 

Javne predstavitve zakona o TNP

Ta teden so se tudi na Gorenjskem začele javne predstavit-
ve predloga zakona o Triglavskem narodnem parku. Prva
predstavitev za občini Kranjska Gora in Jesenice je bila že 17.
februarja. Bohinjci bodo predlogu zakona o TNP prisluhnili
dvakrat: prvič že danes, 19. februarja, ob 18. uri, v kulturnem
domu v Stari Fužini, drugič pa 12. marca ob 18. uri v kultur-
nem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. Za občini Bled
in Gorje bo javna predstavitev 9. marca, ob 17. uri v prosto-
rih TNP na Bledu. D. Ž.
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Urša Peternel

Lipce - "Neumnega psa še
nisem videl, neumnih last-
nikov pa že ogromno!" Ta-
kole provokativno pravi
Branko Pirc, lastnik pasjega
hotela, zavetišča in šole za
pse Perun z Lipc pri Blejski
Dobravi. Pirc se že 32 let
ukvarja s psi - z njimi je vr-
sto let tekmoval, zadnja leta
pa je predvsem vzreditelj in
vodja pasje šole. V njegovi
pasji šoli veljajo načela avto-
ritete, doslednosti in vztraj-
nosti in tudi zato jo nekateri
lastniki psov predčasno za-
pustijo. "Nikoli ni problem v
psu, ampak vedno v lastni-
ku. Najslabše je, če se lastni-
ku pri učenju pes preveč
smili, če lastnik izgublja vo-
ljo in vztrajnost. Ne poznam
pasme, ki se je ne bi dalo šo-
lati; v naši pasji šoli tako šo-
lamo dvokilogramske čivave
in šestdesetkilogramske pit-
bule ..." Po Pirčevih besedah
je šolanje vsakega psa nuj-
no. V malo pasjo šolo naj bi
ga vpisali pri starosti štirih
mesecev, zatem naj bi se šo-
lal za izpit A, potem pa še za
tako imenovani izpit BBH -
gre za socializacijo psa v ur-
banem okolju. "Izpit BBH
še ni obvezen, a se kot kino-
log zavzemam, da bi to po-

stal," pravi sogovornik. Po
njegovih izkušnjah je pri
nas šolanih kakšnih šestde-
set do sedemdeset odstotkov

psov. Sam pri šolanju za na-
grado ne uporablja hrane
kot v večini drugih pasjih
šol, temveč stavi na pohvalo

in igro s psom (denimo z
metanjem predmeta).
"Moja pasja vzgoja ni trda,
je pa dosledna. S psom je
treba delati, vztrajati, utrje-
vati znanje. Pes mora ubo-
gati - pes je žival, človek pa
gospodar. In če bi se tega vsi
držali, bi bilo bistveno manj
težav, manj pobegov psov,
manj ugrizov ..." Kot po-
udarja, za psa moraš imeti
čas, vsaj dve uri na dan. Po-
leg tega pa je pes tudi stro-
šek: "Moramo vedeti, da
imeti psa ni poceni. Na me-
sec te stane vsaj štirideset
evrov - hrana, česanje, nega.
K temu pa je treba prišteti še
cepljenje, morebitne obiske
veterinarja ..."

In kako sogovornik ko-
mentira nedaven tragični
dogodek, ko so psi raztrgali
lastnika? "Psi v tem primeru
niso bili popolnoma nič kri-
vi, saj so se samo branili. Pes
se ne zna braniti drugače,
kot da zarenči ali ugrizne. In
moralo se je dogajati nekaj
res hudega, da so se spravili
na gospodarja. Pri tem pa
me zanima samo nekaj: kdo
bo odgovarjal za smrt tega
zdravnika? S tem ko so mu
po prvem napadu na človeka
vrnili pse, so povsem potol-
kli vso veterinarsko stroko,
inšpekcijo, VURS ..."
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K Branetu Pircu pridejo po pomoč tudi lastniki, ko
svojih psov ne obvladajo več. Tako denimo k njemu
prihaja lastnica štiriletnega pitbula, ki je zaradi pre-
mehke vzgoje postal neobvladljiv. Pirc je prepričan,
da bodo za tako imenovane nevarne pasme še letos
obvezni nagobčniki.

Branko Pirc z enim od "gostov" iz pasjega hotela

Boštjan Bogataj

Kranj - Čeprav že po do sedaj
veljavnem zakonu igralne
naprave, ki vsebujejo simula-
cije iger na srečo, v gostin-
skih objektih niso bile dovo-
ljene, pa je pred kratkim Dr-
žavni zbor sprejel novelo za-
kona. Ta natančno oprede-
ljuje, da "igralne naprave, na
katerih so nameščene simulaci-
je iger na srečo, ali igre, pri ka-
terih se za vplačilo v posamez-
no igro in za ugotavljanje na-
grade ali dobitka uporablja
plačilna tabela, je dovoljena
samo gospodarskim družbam,
ki so pridobile koncesijo za pri-
rejanje iger na srečo".

Takšne igralne naprave so
običajno nameščene pri kon-
cesionarjih v igralnih salonih
in igralnicah, ne pa v barih in
gostilnah. Po neuradnih in-

formacijah naj bi bilo na Go-
renjskem postavljenih vsaj
150 takšnih naprav, ki jih
bodo morali lastniki po no-
vem odstraniti. Kot rečeno,
tudi prej tovrstne naprave, ki
vsebujejo elemente iger na
srečo, niso bile dovoljene,
vendar so lastniki trdili, da so
tam le za zabavo (namestili
so napise, da ne izplačujejo
dobitkov). V resnici je bilo
marsikje drugače, kljub nad-
zoru so prirejali nedovoljene
igre na srečo, saj so spreje-
mali vplačila in izplačevali
dobitke. To je bil prekršek
tudi prej, vendar je bilo doka-
zovanje zelo težavno. 

Na finančnem ministrstvu
pojasnjujejo, da je prirejanje
iger na srečo izključna pravi-
ca Republike Slovenije, zato
se igre na srečo lahko prireja-
jo le na podlagi dovoljenja

oziroma koncesije pristojne-
ga organa. "Že trenutno ve-
ljavna zakonska ureditev je
torej prepovedovala prireja-
nje iger na srečo brez dovo-
ljenja oziroma koncesije pri-
stojnega organa, ni pa bilo
prepovedano nameščanje ig-
ralnih naprav, na katerih se
lahko prirejajo igre na srečo
izven igralnic in igralnih sa-
lonov," pojasnjujejo na fi-
nančnem ministrstvu. Po
novem bo nameščanje to-
vrstnih igralnih naprav izven
prostorov gospodarskih
družb, ki so pridobile konce-
sijo, opredeljeno kot prekr-
šek, po katerem je za pravno
osebo predpisana globa od
7500 do 52.500 evrov, za od-
govorno osebo podjetja od
1500 do deset tisoč evrov in
za posameznika od 1500 do
pet tisoč evrov.

Igre na srečo le še s koncesijo
Novi zakon strožje opredeljuje uporabo igralnih naprav, ki so podobne 
igram na srečo, v barih in gostilnah. 

Problematični niso psi, 
ampak lastniki
"Moja pasja vzgoja ni trda, je pa dosledna. S psom je treba delati, vztrajati, utrjevati znanje. 
Pes mora ubogati - kajti človek je gospodar," pravi Branko Pirc, kinolog z 32-letnimi izkušnjami.

Kranj

Nove tarife za javno
predvajanje glasbe

Vrhovno sodišče je pred do-
brim mesecem dni potrdilo
odločbo Sveta za avtorsko
pravo, s katero so določili
tarifo za uporabo glasbe v
gostinskih lokalih, ki tako
odslej tudi uradno velja, so
sporočili iz združenja Sa-
zas. Po novem bo tako viši-
na avtorskega nadomestila
za javno uporabo glasbe za
lokale tipa bife znašala 0,80
odstotka od prihodka, za
okrepčevalnice ali picerije (v
vseh lokalih s popolno go-
stinsko ponudbo) 0,56 od-
stotka od prihodka ter za re-
stavracije 0,32 odstotka od
prihodka uporabnika. Obrt-
no-podjetniška zbornica
Slovenije je sicer nasproto-
vala novi tarifi, zato s Saza-
som ni bila pripravljena
skleniti novega tarifnega
sporazuma in je od poga-
janj odstopila tik pred nje-
govim podpisom. Zbornica
je nato na vrhovno sodišče
vložila tožbo. S. Š.

KOMENTAR
Boštjan Bogataj

G orenjsko naj bi v fi-
nančni perspektivi
do leta 2013 očistili

dveh večjih težav: s Central-
nim regijskim odlagališčem
problem smeti (zatika se že
več kot desetletje), s projek-
tom Gorki pa zagotovili pit-
no vodo ter jo prek gradnje
kanalizacij in čistilnih na-
prav očistili.

Pred tednom je več gorenj-
skih županov in podžupanov
opozorilo na dvolično ravna-
nje okoljskega ministrstva, ki
sredi igre spreminja pravila.
"Postavili smo se v vrsto, ku-
pili karto, pred vstopom v dvo-
rano pa so nam povedali, da
je polno," je povedal radovlji-
ški župan Janko S. Stušek.
Gorenjske občine so več let
usklajevale kar 120 milijonov
evrov vreden projekt z okolj-
skim ministrstvom, po predlo-
žitvi prve vloge pa doživeli
zavrnitev, saj naj ne bi bila v
skladu z razpisnimi pogoji.

(Pod)Župani so zgroženi.
Stane Štraus, podžupan Kra-
nja, je ogorčen nad spremi-
njanjem pravil, saj so druge
regije dobile celo več evropske-
ga denarja za enako priprav-
ljene projekte, šenčurski žu-
pan Miro Kozelj opozarja, da
bodo gorenjske občine morale
vračati denar. Kje ga dobiti?
Bohinjski župan Franc Kra-
mar je dejal, da bi lahko letno

obdavčili lastnike vikendov s
po štiri tisoč evri ... 

Ravnanje države je nespre-
jemljivo. Druge regije so sreč-
ko (kohezijski denar) minis-
trstva za okolje in prostor ku-
pile in jo unovčile po določe-
nih pogojih, Gorenjski jo
odreka. Zmanjkalo naj bi de-
narja iz državnega proraču-
na, čeprav je delež države
manjšinski, po drugi strani
pa Sava teče navzdol - neočiš-
čena bo tekla skozi Ljubljano.
Ogromen projekt je tudi svoje-
vrstna izhodna strategija, saj
bi številna (gorenjska) grad-
bena podjetja lahko pridobila
delo v prihodnjih letih. 

Pa vendar zgolj z udriha-
njem po državi tokrat ne bo
šlo. Župani so prejšnji teden
sami ugotovili, da bi leto, dve
nazaj lahko pridobili evropski
denar še 'po starem'. Zakaj
niso prej prijavili projekta Gor-
ki? Zakaj je uspelo štirim obči-
nam na Škofjeloškem in Obči-
ni Tržič pri pridobivanju kohe-
zijskega denarja? Ker so pro-
jekte pripravili prej! Zato ker
niso pet let mečkali dokumen-
tov, čeprav so se spopadali s
povsem enakimi težavami (so-
glasja lastnikov). Smešno pa je
tudi ugotavljanje Štrausa, da
se država spreneveda, 'njegove-
ga' projekta Čistilna naprava
Kranj pa Mestna občina Kranj
sploh še ni pripravila.

Nauk države:
včasih je bolje biti prvi
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V spomin

Irena Jurina 
(1964-2010)

V torek, 26. januarja, smo se poslovili od Irene Jurina,
46-letne žene, matere dveh sinov in profesorice angleščine
na Gimnaziji Kranj. Vsi smo jo poznali kot odlično
učiteljico, ki je svoje pedagoško poslanstvo opravljala z
žarom in polno predanostjo, o čemer so pričali izjemni
učni uspehi njenih dijakov.

Po študiju germanistike na Filozofski fakulteti v Ljubljani
se je leta 1989 kot profesorica nemščine in angleščine 
zaposlila na Srednji ekonomski šoli v Kranju, kjer sva se
prvič srečali. Podobni pogledi na poučevanje tujega jezika so
naju zbližali, kasneje pa prerasli v tesno sodelovanje. Skupaj
sva raziskovali stroko, sledili novostim, izmenjavali
dragocene izkušnje in jih prenašali v prakso. Druga za 
drugo sva prestopili na kranjsko gimnazijo, kjer sva si ob
vedoželjnih dijakih zastavili še višje cilje poučevanja in še
dvajset let skupaj izgrajevali poklicno pot. 

Prof. Jurinova je vse svoje sile usmerila v pouk. Njeno
prizadevanje za pestrost in kakovost pouka je rodilo sadove
v dobrem znanju dijakov na maturi, na tekmovanjih in 
pri raziskovalnem delu. Vključila se je v program za 
mednarodno maturo in evropski oddelek in na šoli vodila
Društvo MEPI - Mednarodno priznanje za mlade. 

Kakovost njenih učnih ur in širino znanja, ki so ga 
dobili, bodo njeni dijaki še dolgo cenili. Z doslednostjo in
samodisciplino jim je vlila delovne navade, a hkrati jim je
znala prisluhniti ter pokazati naklonjenost in razumevanje.
Bila je polna življenjske energije, optimizma in neustavljive
volje. Vse to je prenašala na ljudi okoli sebe in na pouk,
zato je bilo sodelovanje z njo prijetno in spodbudno. 

Njeno pozitivno naravnanost smo čutili tudi sodelavci.
Vedno znova je bila pripravljena prevzemati nove naloge,
dajati pobude in priskočiti na pomoč. Deležna je bila 
velikega spoštovanja, vsi, ki smo jo bolje poznali, smo jo 
občudovali. Pogrešali bomo pogovore z njo, njene iskrive 
misli in sodelovanje. 

Tudi življenje je jemala kot učenje. Še tako težka
izkušnja je bila zanjo priložnost, zato je zmogla vse in
živela polno življenje. Niti kruta bolezen ni mogla zlomiti
njene močne volje in vztrajnosti, saj je tudi težkim
trenutkom kljubovala z optimizmom in upanjem. 

V imenu dijakov, njihovih staršev, sodelavcev in v svojem
imenu se ji ob slovesu še zadnjič zahvaljujem.

Tatjana Shrestha, prof. angleščine

Marjana Ahačič

Kranjska Gora - Miro Eržen,
predsednik fundacije Avgu-
sta Delavca, Martin Šolar, di-
rektor TNP, Franc Ekar,
predsednik Planinske zveze
Slovenije, Irena Lačen Bene-
dičič, direktorica Zgornje-
savskega muzeja, in župan
občine Kranjska Gora Jure
Žerjav so v sredo podpisali
pogodbo o sofinanciranju
projekta Slovenski planinski
muzej. Kot je dejal vodja
projekta Miro Eržen, so se
partnerji s podpisom zaveza-
li, da bodo dobro sodelova-
nje, ki je po večletnih priza-
devanjih dozorelo v dogra-
ditvi stavbe muzeja v Moj-
strani in tudi skorajšnji po-

stavitvi njegove stalne razsta-
ve, nadgradili s skupno skrb-
jo za uspešno delovanje mu-
zeja po odprtju. Ob podpisu
so posebej poudarili pomen
podpore Planinske zveze

Slovenije in Triglavskega na-
rodnega parka, s pomočjo
katere bo muzej ohranil vse-
slovenski značaj, drugi part-
nerji pa se bodo zavzeli, da
se bo muzej vključil v turi-

stično ponudbo lokalnega
okolja. Odprtje Slovenskega
planinskega muzeja je načr-
tovano za praznik občine
Kranjska Gora v začetku le-
tošnjega avgusta. 

Pet partnerjev v projektu je v sredo podpisalo pogodbo o sofinanciranju delovanja Slovenskega
planinskega muzeja, ki ga bodo odprli letos poleti. / Foto: Anka Bulovec

Ana Hartman

Žirovnica - Dotrajano telo-
vadnico pri Osnovni šoli
Žirovnica v Zabreznici so
lani poleti porušili, na nje-
nem mestu pa je Gradbeno
podjetje Tehnik iz Škofje
Loke začelo graditi novo
večnamensko dvorano.
Gradnja objekta, ki bo stal
1,6 milijona evrov, bi se po
prvotnih načrtih morala za-
ključiti že do konca leta
2009, a se bo zamaknila za
tri mesece. "Po predlogu

novega terminskega plana
je zaključek del predviden
do konca marca. Takrat
bodo končana obrtniška
dela znotraj dvorane ter
strojne in elektroinštalaci-
je, pa tudi fasada, saj raču-
namo, da bo vreme po 15.
marcu že dopuščalo njeno
izdelavo. Marca naj bi se
zaključila tudi vgradnja
opreme, tehnični prevzem
pa naj bi bil nato opravljen
do prvega maja," je razložil
žirovniški podžupan Izidor
Jekovec. Na vprašanje, za-

kaj je prišlo do trimesečne
zamude, je odgovoril: "Raz-
govori o razlogih za zamu-
do še potekajo, nekaj krivde
pa je na strani izvajalca, ki
je imel težave s projektno
dokumentacijo." Kljub za-
mudi pa bo dvorana, zatrju-
je Jekovec, do začetka nove-
ga šolskega leta nared: "Od
prvega septembra dalje bo
v dopoldanskem času na
voljo šolarjem, popoldne pa
drugim uporabnikom."

Še pred tem pa načrtujejo
ureditev zunanjih površin s

šolskim trgom in alejo slav-
nih rojakov. Do konca janu-
arja bo še odprt ponovljeni
razpis za ureditev zunanjih
površin, saj na prvem razpi-
su noben ponudnik ni izpol-
njeval vseh pogojev. "Grad-
nja se bo predvidoma začela
do konca februarja, končala
pa do konca junija," je napo-
vedal Jekovec. S tem se bo
zaključila največja dosedanja
investicija Občine Žirovnica,
ki je (vključno z lani zgraje-
nimi parkirišči) vredna tri
milijone evrov.

Zamuda pri gradnji dvorane
Kljub trimesečni zamudi pri gradnji bo nova večnamenska dvorana pri Osnovni šoli Žirovnica 
do začetka novega šolskega leta nared, zatrjujejo na Občini Žirovnica.

Podpisali pogodbo za muzej

"V tem tednu so hoteli
zasedeni med 70- in 80-
odstotno, prihodnji teden
pa je napovedana od 60- do
70-odstotna zasedenost.
Sobe pri zasebnikih pa so v

povprečju zasedene od 70-
do 80-odstotno," je pojasnil
Klemen Langus.

Podobno kot v Kranjski
Gori med gosti prevladuje-
jo družine. Ob tem Klemen
Langus še ugotavlja, da se
očitno uresničujejo napove-

di, da bo letošnje leto za tu-
rizem še težavnejše kot lan-
sko. "Odvisni smo pred-
vsem od domačega trga,
smučanje pa je precej dra-
ga zadeva." Na srečo lahko
v Bohinju, je še dodal, po-
leg smučanja gostom po-

nudijo še številne druge ak-
tivnosti, kot so sankanje,
tek na smučeh, drsanje,
rafting na snegu ... 

"Zato še vseeno ostaja
upanje, da se bo Bohinj
med počitnicami napolnil,"
je končal Langus.

Počitnice napolnile Kranjsko Goro
�1. stran

Kranjska Gora

Veleposlaniki so si ogledali Gornjesavsko dolino

"Kot bi stopil v pravljico!" je navdušeno vzkliknil egiptovski
veleposlanik v Sloveniji, ko je včeraj prvič v življenju stopil
pod planiško velikanko. Skupaj z enaindvajsetimi drugimi
veleposlaniki v Sloveniji je namreč dan preživel na ogledu
Rateč, Planice in Kranjske Gore. Obisk sta na pobudo An-
tona Kokalja, nekdanjega državnozborskega poslanca in
predsednika parlamentarnega odbora za zunanje zadeve,
organizirala občina Kranjska Gora in Hitov hotel Corona.
"Prve obiske tujih veleposlanikov po Sloveniji sem orga-
niziral še v času svojega poslanskega mandata. Akcija, v ka-
teri sem sodeloval z župani slovenskih podeželskih občin,
se je lepo prijela, zato jo nadaljujemo. Lani smo tako
obiskali Preddvor, Otočec in Divačo, letos nadaljujemo na
Gorenjskem. Veleposlaniki so navdušeni, župani pa tudi
zadovoljni, ker na takšen način lahko zelo dobro promovira-
jo svoje občine," je zadovoljen Kokalj. M. A.

Ob tem je Jure Pejanovič
svetnike opozoril, da se zade-
ve lahko zavlečejo, pogoj za
pridobitev evropskih sred-
stev pa je pridobljeno grad-
beno dovoljenje najkasneje
do leta 2013. Tudi poslanec
Anton Urh, ki je bil prisoten
na seji, je poudaril, da pri tej
obvoznici lovijo zadnje mi-
nute. "Če to zamudimo,
naša generacija teh dveh ob-
voznic ne bo dočakala." Prav
to je zmotilo svetnico Ljubo
Kapus, ki srčiko problema
vidi v tem, da se na občane
zvrača krivda, če se gradnja
ne bi začela. "Ta obvoznica
se načrtuje že več kot deset-
letje, v ključnih trenutkih pa
vedno poslušamo grožnje.
To je nekorektno od države,"
je prepričana. Tudi Slavko
Ažman nima dobrega občut-
ka, da bo gradnja južne ob-
voznice tekla gladko. "Ljudje
so me opozorili, da so pri

njih količili, ne da bi jih o
tem v naprej obvestili. To
povzroča nezadovoljstvo pri
tistih, od katerih je odvisno
nadaljevanje projekta. Če ne
bo prišlo do odkupa zem-
ljišč, bo vse padlo v vodo.
Upam, da krožišče v Betinu
ne bo zgolj spomenik začet-
ku del na južni obvoznici," je
še dejal Ažman. Prav zato so
svetniki tudi naložili župa-
nu, da pristojnim na direkci-
ji pomaga pri urejanju odku-
pa zemljišč.

Glede pomislekov, da je
južna obvoznica izpadla iz
državnega proračuna, pa je
Urh svetnikom zagotovil, da
so za ta projekt zagotovili 27
milijonov evrov, res pa je, da
bo glavnina denarja na voljo
šele po letu 2013. "Če se
bodo stvari že prej odvile
tako daleč, da bi lahko spre-
jeli rebalans, pa bo država z
veseljem sledila, da bi prido-
bili evropski denar," je še po-
jasnil Pejanovič.

Krožišče začetek 
gradnje obvoznice
�1. stran

Veleposlaniki so bili navdušeni pod planiško letalnico. 
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Bi tudi ti
pokojninsko
varčeval?

Pokliči 080 19 56 
ti bomo vse razložili.

Dodatne informacije  
na www.sop.si.

Jasna Paladin

Kamnik - Upravna enota
Kamnik, ki je s svojim de-
lom in uspehi že vrsto let
nad slovenskim povprečjem,
še vedno ni zaključila vseh
primerov denacionalizacij-
skih postopkov. "Od 674 za-
dev, ki smo jih dobili v reše-
vanje, je bilo v vseh teh letih
666 primerov že pravno-
močno rešenih, zaključenih
ni le še osem primerov. Šest
zadev rešujemo na naši
upravni enoti, ena je na mi-
nistrstvu, ena pa na Uprav-
nem sodišču," je povedal 
načelnik Upravne enote
Kamnik Mihael Novak in do-
dal, da do takšnih časovnih
zamikov prihaja zaradi prav-
ne interpretacije, saj je za-
kon že zelo star. "Zunanje-
mu opazovalcu se stvari de-
jansko zdijo nelogične, a z
vidika stroke smo naredili
vse tako, ko je treba, a po-
stopki pač zahtevajo take
roke in posledično tudi take
zamike. Med največjimi,

najbolj zahtevnimi in tudi
najbolj odmevnimi primeri v
Kamniku ostajajo denacio-
nalizacijski postopki Meš-
čanske korporacije, ki je
med drugim vložila zahtevke
za Žale, Mali grad in ob-
činsko stavbo. Po besedah
načelnika bi bilo vseh šest
zadev, če le ne bo pritožb,
lahko rešenih v prihodnjih
dveh letih.

Denacionalizacija ostaja problem

Načelnik Upravne enote
Kamnik Mihael Novak

Kranj

Brezplačno drsanje

Zaradi velikega navala na
brezplačno drsanje v ledeni
dvorani Zlato polje so se  na
občini odločili, da poleg 
dosedanjega brezplačnega
termina v soboto med 16. in
17.30 in nedeljo med 8.30 in
10. uro ponudijo brezplačno
drsanje še ob sredah med
16. in 17.30 in v nedeljo med
15. 30 in 17. uro, med počit-
nicami pa od ponedeljka do
petka med 10. in 11. 30. V. S.

Maja Bertoncelj

Medvode - Medvoški občin-
ski svet je na nedavni seji 
obravnaval osnutek odloka 
o spremembah prostorskih
ureditvenih pogojev za plan-
sko celoto 10 v Pirničah, ki v
prvi točki predvideva tudi
spremembe na zemljišču se-
danjega vrtca v Pirničah.
Zemljišče je v lasti občine,
objekt, v katerem je enota
vrtca, pa dotrajan in predvi-
den za rušitev. Občina že ne-
kaj časa načrtuje gradnjo no-
vega vrtca na novi lokaciji v
neposredni bližini osnovne
šole v Pirničah. 

Zemljišče, na katerem je
vrtec sedaj, bi občina proda-
la in s kupnino zagotovila
denar za gradnjo novega.
Zaradi lažje in ugodnejše
prodaje občina želi na tej lo-
kaciji omogočiti gradnjo
večstanovanjskega objekta,
ki pa ne sme biti višji od se-
danjega vrtca. Ker pa je na
tem območju dovoljena le
gradnja stanovanjskih ob-
jektov in dvojčkov, je za več-

stanovanjski objekt treba
spremeniti prostorske ure-
ditvene pogoje. Občinski
svet tega ni potrdil, čeprav
na ta županov predlog svet-
niki niso imeli pripomb in
se jim ta sprememba ni zde-
la sporna. V paketu je bila
namreč predlagana še pov-
sem druga zadeva, in sicer
legalizacija objektov na na-
slovu Vikrče 30. Investitor
Lucija, d. o. o., je tam zgradil
tri objekte, ki niso v skladu s
PUP-om občine in prido-
bljenim gradbenim dovolje-
njem. Na tem območju je
bila namreč dovoljena trista-
novanjska gradnja, investi-
tor pa je sicer z enakimi 
zunanjimi gabariti zgradil
šeststanovanjske enote. Ve-
čina svetnikov je bila mne-
nja, da gre za dve povsem lo-
čeni zadevi, ki bi ju bilo tre-
ba obravnavati in sprejemati
posebej, zato so osnutek za-
vrnili in sprejeli sklep, da se
pripravita dva ločena osnut-
ka predloga, ki bi ju lahko
na naslednji seji sprejeli
tudi po hitrem postopku.

Namesto vrtca stanovanja

Simon Šubic

Naklo - "Takšni potresi so
tudi v Sloveniji nekaj obi-
čajnega, saj pri nas povpre-
čno čutimo od trideset do
petdeset potresnih sunkov
na leto. Razloga za bojazen
ni, na podlagi teh potresov
ne moremo napovedovati
večjega potresa," pomirja
dežurna seizmologinja Ina
Cecič. Potresnih sunkov je
bilo sicer v teh dneh še več,
a so bili tako šibki, da jih
prebivalci niso čutili. Samo
v ponedeljek so seizmogra-

fi po vsej Sloveniji zabeleži-
li 22, v torek pa trinajst po-
tresnih sunkov. 

Žarišče vseh petih potre-
sov, ki so jih ta teden čutili
tudi prebivalci, je bilo v
okolici Naklega, so sporoči-
li z Urada za seizmologijo.
Kar štirje potresi so bili v
ponedeljek. Prvič so se tla
zatresla ob 7.16, ocenjena
magnituda potresa je bila
2,0, čutili pa so ga prebival-
ci Podbrezij ter Zgornjih in
Spodnjih Dupelj. Drugi po-
tresni sunek z magnitudo
2,5 so istega dne ob 19.25

začutili prebivalci Kranja,
Tržiča in okoliških krajev.
Tla so se znova zatresla ob
21.48, potresni sunek z
magnitudo 1,9 pa so čutili
predvsem v Zgornjih Dup-
ljah. Četrti potresni sunek
z magnitudo potresa 2,0 so
najbolj čutili v Naklem in
okolici. Seizmografi držav-
ne mreže potresnih opazo-
valnic so ga zabeležili ob
22.26. Peti potres je sledil v
torek ob 21.09, njegova
magnituda je bila 1,9, naj-
bolj pa so ga čutili v Na-
klem in okolici.  Intenziteta

prvih dveh potresov po oce-
nah seizmologov ni prese-
gla IV. stopnje po dvanajst-
stopenjski evropski potres-
ni lestvici (EMS), kar pome-
ni, da so ga občutili mnogi
ljudje v stavbah, zunaj pa le
redki. Ob takšnih potresih
se nekateri zbudijo, okna,
vrata in posoda pa so tedaj
marsikje zaropotala. Inten-
ziteta zadnjih treh potresov
ni presegla III. stopnje po
EMS, torej ga je občutilo
nekaj ljudi v zgradbah, mi-
rujoči ljudje pa so čutili zi-
banje ali lahno tresenje. 

Nemirna tla pod Naklim
Ta teden so se v okolici Naklega tla kar petkrat stresla, sicer šibko, a še vedno dovolj, da so se 
nekateri ustrašili, da gre za napoved večjega potresa. 

Vilma Stanovnik

Kranj - "V občini imamo v
gradnji kar nekaj velikih pro-
jektov, mnogokrat pa se po-
zabi, da so pomembne tudi
manjše investicije v krajev-
nih skupnostih. Tako nam je
letos uspelo pripraviti vse
potrebno, da so se dela nekje
že začela, druge pa se bodo v
kratkem," pravi kranjski 
župan Damijan Perne, ki
zagotavlja, da so se v različ-
nih krajevnih skupnostih 
dogovorili, kateri projekti bo-

do v tem letu pomembnejši.
Tako bo okoli 250 tisoč evrov
treba nameniti za gradnjo
parkirišč na Hujah, pri kul-
turnem domu na Kokrici,
pri cerkvi na Jamniku in
pred stanovanjskim blokom
na Zlatem polju. Nadaljevali
bodo obnovo zgradbe kultur-
nega doma v KS Predoslje,
Doma v KS Kokrica, KS Tr-
stenik, KS Mavčiče, KS Gol-
nik ter zamenjali staro pohiš-
tvo, okna in vrata v KS Gori-
če. Nekaj investicij bo tudi v
športne objekte, od športne-

ga objekta v športnem parku
KS Bitnje do končanja del in
polaganja umetne trave na
nogometnem igrišču v KS
Britof. Nadaljevala se bo
gradnja športnega objekta v
Grabnu v KS Hrastje, v
športnem parku Zarica naj
bi zgradili igrišče za odbojko
na mivki, v KS Tenetiše pa
bodo kupili montažne pre-
mične garderobe in tuše za
uporabnike nogometnega
igrišča. Nadaljevalo se bo
tudi urejanje pokopališč od
Gorič, Kokrice, Predoselj do

Tenetiš, uredili pa naj bi tudi
glavne poti in razsvetljavo na
pokopališču v Kranju. 

"Za gradnjo je že veliko
pripravljenega, na precej ob-
močjih so izvajalci že zbrani
in čakamo le še pravo vre-
me," je povedal podžupan
Bojan Homan in poudaril,
da se trenutno precej denar-
ja namenja tudi pluženju in
posipanju, vsak dan snežnih
padavin pa za občino po-
menil od petdeset do šest-
deset tisoč evrov dodatnih
stroškov.

Precej investicij tudi v krajevnih skupnostih
V kranjski občini bodo okoli 250 tisoč evrov namenili za gradnjo štirih parkirišč.
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Škofja Loka - Ravno ta teden
se je sestal projektni svet ko-
hezijskega projekta Ureditev
porečja Sore (UPS) občin
Škofja Loka, Železniki, Gore-
nja vas-Poljane in Žiri in ugo-
tovil, da javnost v zadnjem
času ni bila povsem točno in
celovito seznanjena s stanjem
črpanja sredstev iz kohezij-
skega sklada EU na Gorenj-
skem. "Zaslediti je bilo, da naj
bi tako vseh 18 gorenjskih ob-
čin izpadlo iz kroga dobitni-
kov nepovratnih sredstev EU,
kar pa je zmotna trditev. Pro-

jektni svet zato obvešča zain-
teresirano javnost, da je svetla
izjema na področju kohezije
na Gorenjskem projekt UPS,
ki vključuje štiri občine na
Škofjeloškem. Projekt je na-
mreč že novembra 2009 pre-
jel odločbo vladne službe za
lokalno samoupravo in regio-
nalni razvoj o dodelitvi sred-
stev za financiranje operacije
Odvajanje in čiščenje odpad-
ne vode iz sredstev kohezij-
skega sklada EU in države v
skupni višini 22,2 milijona ev-
rov," pravi predsednik projek-
tnega sveta, škofjeloški župan
Igor Draksler. Projektni svet

je ta teden na seji ugotovil, da
vse priprave na naložbe v ka-
nalizacijo in čistilne naprave
potekajo v skladu s sprejetimi
načrti in časovnimi plani. For-
malni postopki javnega naro-
čanja so že stekli, saj je prve
sklepe o njih že potrdilo mi-
nistrstvo za okolje in prostor.
"S temi sklepi je bil izpolnjen
pogoj iz odločbe, da se po-
stopki javnega naročanja mo-
rajo pričeti v šestih mesecih
po potrditvi projekta s strani
organa upravljanja, to je služ-
be vlade za lokalno samo-
upravo in regionalno politiko,
ki je odločbo izdala. Vse štiri

občine intenzivno delamo
tudi na dodelavi druge opera-
cije projekta UPS, ki zadeva
preskrbo s pitno vodo, in 
sicer v skladu z najnovejšimi
zahtevami in usmeritvami
ministrstva za okolje in vlad-
ne službe za lokalno samo-
upravo. Čeprav se navodila
in zahteve države in Bruslja
pri tem izjemno zahtevnem
in obsežnem projektu ne-
nehno spreminjajo in dopol-
njujejo, projektni svet oce-
njuje sodelovanje z omenje-
nima organoma kot vzorno,"
še dodaja predsednik projek-
tnega sveta.

SVET ZAVODA
OSNOVNE ŠOLE KRIŽE
Cesta Kokrškega odreda 16
4294 KRIŽE

Razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom
o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 36/08, 58/09,
64/09 in 65/09).

Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in
druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potr-
dila o izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, dokazila o delo-
vnih izkušnjah, dokazila o nazivu, dokazila o opravljenem ravna-
teljskem izpitu, program vodenja zavoda in potrdilo o nekaznova-
nosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po urad-
ni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zo-
per spolno nedotakljivost) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na
naslov: Svet zavoda Osnovne šole Križe, Cesta Kokrškega odreda
16, 4294 Križe, z oznako "Prijava na razpis za ravnatelja".

Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.

Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka, 
Tel.: (04) 506 23 00
www.scsl.si

Če vam je delo z mladimi vaša življenjska želja, potem 
je delovno mesto

KNJIŽNIČARJA, KNJIŽNIČARKE

prava služba za vas. Pričakujemo, da imate končan enopred-
metni ali dvopredmetni univerzitetni program iz bibliotekar-
stva ali izpolnjujete pogoje za učitelja splošno-izobraževalnih
ali strokovno-teoretičnih predmetov ali za svetovalnega de-
lavca in ste opravili študijski program za izpopolnjevanja iz
bibliotekarstva. Imeti morate strokovni izpit v vzgoji in izob-
raževanju ter predložiti potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo, 
da niste v kazenskem postopku. Imeli boste prednost, če 
obvladate COBIS in imate delovne izkušnje.

Če izpolnjujete pogoje, potem je služba za določen čas 
enega leta (nadomeščanje) lahko vaša. Z delom boste začeli
takoj.

Povabilo velja 8 dni. Od vas pričakujemo prošnjo z dokazili. 
O izboru boste obveščeni v 30 dneh. Ekološko 

obnašanje 
kaznovano

Danes, 15. februarja 2010,
smo prebivalci mestne občine
Kranj prejeli več kot sto odstot-
kov višje zneske na položnicah
za odvoz odpadkov.

Številni občani se obnašamo
ekološko. Doma ločujemo od-
padke in jih nosimo ali vozimo
na ekološke otoke in jih odlaga-
mo v ustrezne zabojnike. Naši
zabojniki za odpadke zato
ostajajo skoraj prazni. Prazniti
jih damo le dvakrat na mesec in
še takrat so polni največ do pol-
ovice.

Sprašujem se, koliko ljudi se
bo še ekološko obnašalo, če so za
tako ravnanje kaznovani z več
kot enkrat višjo ceno za smeta-
rino. Najbrž le tisti, ki imajo
radi naravo in želijo ohraniti
naš planet.

Odgovorni, razmislite in ne-
kaj storite. Tako ravnanje ne
vodi k ohranjanju našega pla-
neta. Vsi želimo živeti v zdra-
vem in čistem okolju in takega
ohraniti tudi zanamcem. Ne
samo govoriti in prelagati bre-

mena na uporabnike storitev,
treba bo nekaj storiti za dobro-
bit nas vseh. 

Nezadovoljna občanka
(naslov v uredništvu)

Postavili 
mi bodo 
berlinski zid

Odgovor na članek "Postavili
mi bodo berlinski zid" v Srednji
vasi, ki je bil objavljen v Gorenj-
skem glasu 31. decembra 2009.

Izvirni greh iz preteklosti je v
Sajevčevem naselju zgrajen več-
stanovanjski blok. Prebivalci
Šenčurja in Srednje vasi smo
prepričani, da je bil to spodrsljaj
Občine Šenčur in Upravne eno-
te Kranj, ki ne bi smela izdati
gradbenega dovoljenja, vendar je
bila politika občine in lobijev za-
radi zaslužka usklajena in zgo-
dila se je nepopravljiva napaka.
Neprimerni večstanovanjski ob-
jekti so še na Mlakarjevi, Štefeto-
vi in poslovno stanovanjski blok
pri OŠ Šenčur, v pripravi pa so
štiri večstanovanjske zgradbe:
dve v Srednji vasi, ena na Struž-

nikovi ulici in ena na Mlakarje-
vi ulici. Zelo motečega v Srednji
vasi je Gorenjski glas 31. decem-
bra označil kot berlinski zid. Po-
časi spoznavamo, da Šenčur po-
staja mesto, kakor pravi naš žu-
pan Miro Kozelj, in temu pri-
merni so predpisi, ki jih občin-
skemu svetu predlaga župan.
Nekatere odločitve niso v prid
ljudem, temveč so naklonjene in-
vestitorjem, ki zaradi zaslužka
gradijo za trg, na račun bival-
nih pogojev in videza naselja. 

Odlok o spremembah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih
za območje Šenčur in Srednja
vas, ki ga je občinski svet sprejel
29. januarja 2004, v 15a členu v
Srednji vasi predvideva na povr-
šini 2.100 površinskih metrov iz-
gradnjo večstanovanjskega ob-
jekta, ki lahko sega do 15 metrov
visoko, na sosednji parceli je
predvidena povsem drugačna
gradnja. Parceli, ki skupaj meri-
ta 4 tisoč površinskih metrov, ni-
sta tako veliki, da bi ju obravna-
vali kot samostojni ureditveni
enoti. Zakaj bo visok blok na
južni strani jemal svetlobo
manjšim objektom na severni
strani? Naj župan ali občinska
uprava pove, zakaj je bil sprejet
nov 15a člen!

Občinski svet je 22. decembra
obravnaval izgradnjo večstano-
vanjskega objekta v Srednji vasi
s predlogom, naj občina le upoš-
teva tudi mnenje občanov, saj
krajani Srednje vasi taki gradnji
niso naklonjeni niti niso vedeli,
da je kaj takšnega v prostorskih
planih za Srednjo vas. Svetniki
prejšnjega sklica se ne spominja-
jo, da bi kdaj tekla razprava o
večstanovanjskih objektih v
Srednji vasi in na jugu Mlakar-
jeve ulice, zato upamo, da bomo
izvedeli, čemu je bila namenje-
na opredelitev v 13a in v 15a čle-
nu odloka. Verjetno bo prišlo do
prepirov, ki ne bodo imeli ne
konca ne kraja, mi pa bomo pri-
povedovali našim zanamcem,
da se je to zgodilo v času vlada-
vine župana Mira Kozelja, ki je
v letih 2002-2010 iz Šenčurja in
Srednje vasi hotel narediti me-
sto. Če želi postaviti večstano-
vanjske objekte-bloke, naj se to
naredi na posebni lokaciji v po-
daljšku gospodarske cone, tam
naj gradi Novi Šenčur, bomo vi-
deli, koliko interesentov bo za
nakup zemljišč, ki bodo morala
obsegati večje površine. Takrat se
bo zgodba hitro končala.

Janez Sušnik

GORENJSKA, PISMA info@g-glas.si

Žablje

Naredili skoraj štiri metre visokega snežaka

Mladi iz Žabelj so sredi vasi, v bližini odcepa za Babni Vrt,
postavili sneženega moža, ki je v sedečem stanju visok sko-
raj štiri metre, a ko mu bo postalo "vroče" in bo vstal, se ša-
lijo domačini, bo meril šest metrov. Enajst fantov in deklet
ga je delalo v prejšnji četrtek do polnoči, pri tem so si poma-
gali s traktorskim priključkom in lestvijo. Mož ima nos iz
repe, ušesa iz vej ciprese, gumbe iz steklenic, oči iz lončkov
za rože ... Kdor bi si ga rad ogledal, naj pohiti, saj je mož
zelo alergičen na toploto. C. Z.

Vsi projekti  niso izpadli 
Gorenjski projekti gradnje vodovodov in kanalizacij ter čistilnih naprav iz evropskih kohezijskih virov
so pod vprašajem, vendar ne vsi. Iz projektnega sveta kohezijskega projekta na Škofjeloškem nam
sporočajo, da je njihov projekt svetla izjema.

Simon Šubic

Cerklje, Šenčur - Letošnja
zima je zelo radodarna s sne-
gom, kar veseli tudi mnoge
ljubitelje smučarskega teka,
saj so jim marsikje uredili te-
kaške poti. A ne povsod.
Tako se prebivalci Milj in Ol-
ševka pritožujejo, ali so mor-
da drugorazredni občani, saj
so v okolici Šenčurja tekaške
proge vzorno urejene, le pri
njih ne. Tudi v Cerkljah se

nekateri pritožujejo nad dej-
stvom, da v občini, ki stavi
na zimski turizem, ni ureje-
nih tekaških prog po nižini,
kot so bile še pred leti. 

"Tudi mi smo prejeli eno
pritožbo, da v Cerkljah ni
urejenih tekaških poti, in
lahko le napovem, da bomo
počakali še, kaj bo prinesel ta
konec tedna, nato pa bomo
proge skušali urediti. Če
bodo torej vremenske in
snežne razmere dopuščale,

bodo verjetno otroci med po-
čitnicami tudi tekli na smu-
čeh," odgovarja cerkljanski
župan Franc Čebulj, ki pa
opozarja, da so imeli zaradi
ureditve tekaških prog pred
tremi leti težave s kmeti.
"Najbolj glasni pobudniki
ureditve tekaških prog bi
tako lahko pomagali pri zbi-
ranju soglasij lastnikov zem-
ljišč. Sicer pa povsod drugod
za ureditev tekaških prog po-
skrbijo športna društva in ne

občina," je še dejal Čebulj.
Zakaj se tekaške proge kon-
čajo pred Miljami oziroma
Olševkom, pa smo povpraša-
li Bojana Vidmarja, predsed-
nika Športnega društva Šen-
čur, ki je plačalo ureditev te-
kaških prog v Šenčurju in
okolici. "Naše društvo je pač
na lastne stroške poskrbelo
za proge v Šenčurju in oko-
lici. Smo se pa že dogovar-
jali z občino, da bi prevzela
stroške urejanja tekaških
prog, a je vse ostalo pri po-
govorih. Kakor tudi name-
ra, da bi s tekaškimi proga-
mi povezali Trboje, Voklo,
Šenčur, Preddvor in Cer-
klje. Načrt proge že obstaja,
le dogovoriti bi se bilo treba,"
je pojasnil. 

Kjer se proge končajo ...
Pozanimali smo se, zakaj so tekaške proge v občini Šenčur urejene samo 
v nekaterih vaseh. Brez njih so tudi v turističnih Cerkljah. 
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Jesenice - Hokejisti v ligi
EBEL so v torek odigrali
predzadnji, 53. krog, oba slo-
venska predstavnika pa sta
spet izgubila. Tilia Olimpija
je bila doma z 2 : 5 slabša od
Gradca, Acroni Jesenice so s
4 : 1 klonili v gosteh proti
Salzburgu. Tako je že odloče-
no, da bo po prvem delu pr-
venstva na vrhu ekipa Graz
99 ers, končni vrstni red pre-
ostalih pa bo znan po današ-
njem zadnjem krogu, saj je
precej ekip zelo izenačenih. 

Že nekaj časa je jasno, da
bosta iz nadaljevanja tekmo-
vanja v ligi EBEL izpadli obe
slovenski ekipi. Od današ-
njih tekem, ko Jeseničani (ob
19.15) doma gostijo Vienno
Capitals, ljubljanski hokejisti
pa gostujejo v Celovcu, je le
še odvisno, katera ekipa bo
povsem na dnu lestvice, saj
imata obe po 37 točk, Jeseni-
čani pa so bili slabši v medse-
bojnih obračunih, zato so na
zadnjem mestu. "Sezono
smo slabo začeli, po prihodu
trenerja Mike Posme pa smo
dobili novo upanje. Na konč-

ni razplet smo začeli gledati
pozitivno, predvsem pa se je
sprememba trenerja poznala
v naši igri. Sledili so vse bolj-
ši rezultati, žal pa smo imeli
tudi nekaj smole. Na koncu
smo se morali sprijazniti, da
ne bomo igrali končnice. Ra-
zočaranje je zagotovo veliko,

saj nam prvič, odkar igramo
v ligi EBEL, to ni uspelo. Se-
daj imamo na zadnji tekmi
še možnost, da prehitimo
Olimpijo in si priborimo
boljši položaj za državno pr-
venstvo, ki se bo za nas zače-
lo 10. marca, ko se pridruži-
mo najboljšim v državnem

prvenstvu," pravi kapetan
Tomi Hafner, ki si želi, da bi
bili obračuni v državnem pr-
venstvu magnet za še vedno
številne navijače. 

"Sedaj že razmišljamo o
novem cilju, to je o novem
naslovu državnih prvakov.
Kakšen tekmec bo Olimpi-
ja, lahko le ugibam, saj je iz
ekipe odšlo kar nekaj igral-
cev. Upam, da se bodo mla-
di igralci, ki so ostali v ljub-
ljanskem moštvu, pokazali
več volje po dokazovanju,
kot je je bilo v lanski konč-
nici, ko pravih derbijev
sploh ni bilo. Seveda je tudi
naša ekipa močno pomlaje-
na in tudi naši mladi igralci
so željni dokazovanja. Vse
to bi lahko pomenilo, da
bodo gledalci videli dober
hokej," dodaja kapetan Haf-
ner, ki skupaj s soigralci že
razmišlja tudi o novi sezo-
ni. "Večina igralcev je pred
letošnjo sezono podpisala
pogodbo za dve sezoni, za-
gotovo pa bo po končani se-
zoni še nekaj časa za to, da
se sestavi ekipa za naprej,"
pravi 29-letni kapetan Tomi
Hafner. 

Kapetan jeseniških hokejistov Tomi Hafner si želi zanimivo
končnico državnega prvenstva. 

Danes slovo od lige EBEL
Jeseniškim hokejistom prvič, odkar igrajo v razširjeni avstrijski ligi, ni uspela uvrstitev v končnico
tekmovanja, zato jim pred današnjo zadnjo tekmo ostane le še upanje, da na lestvici prehitijo 
Tilio Olimpijo.

Vilma Stanovnik

Brnik - Medtem ko so nekate-
ri naši olimpijci že opravili
nastope v Vancouvru in smo
po zaslugi Petre Majdič dobi-
li tudi prvo bronasto olimpij-
sko kolajno, pa so se sredi
tedna na pot podali še alpski
smučarji v tehničnih discipli-
nah Mitja Valenčič, Matic
Skube, Bernard Vajdič in
Mitja Dragšič, ki jih nastopi
na olimpijskih progah čakajo
v prihodnjem tednu. 

Z zadnjo odpravo je odpo-
toval eden naših favoritov za
visoko uvrstitev na slalomu
prihodnjo soboto Mitja Va-
lenčič. Mitja se je pred dnevi
razveselil novega športnega
avtomobila znamke Merce-
des Benz T model razreda C.

Avto je dobil s pomočjo svoje-
ga matičnega kluba ASK Tri-
glav Kranj ter ob podpori

podjetij Pacient, Prva zdrav-
stvena asistenca in Antiteza
PR, na njem pa je zapisan slo-
gan "Don't ask who - ASK 
Triglav". Mitja je obljubil, 
da bo na spletni strani
www.ask-triglav.si objavljal svoj
olimpijski dnevnik. Že pred
odhodom v Vancouver smo v
njem lahko prebirali, kako je
preživljal zadnje dni pred pole-
tom prek luže in izvedeli tudi,
kako se je poslavljal od svojih
deklet, hčerke Žive, ki je praz-

novala drugi rojstni dan, pa
tudi mame doma na Brniku
in seveda Tine.

Prav tako se je zadnje dni
od svojih najbližjih in števil-
nih navijačev poslovil mladi
loški smučar Matic Skube, ki
bo v torek v Vancouvru praz-
noval 23. rojstni dan. Matic,
ki je v zadnjih dneh pred od-
hodom uspešno nastopal na
tekmah evropskega pokala,
bo nastopil tako v veleslalo-
mu kot slalomu.

Mitja se je poslovil od svojih deklet
Proti Vancouvru so v sredo odpotovali naši smučarji v tehničnih disciplinah, med njimi tudi 
eden favoritov, Triglavan Mitja Valenčič, ki se je pred odhodom razveselil novega avtomobila, 
najteže pa se je poslovil od svojih deklet.

Kranj, Jesenice

Obe zmagi z ledu odnesli gostje

V razširjenem državnem prvenstvu so hokejisti minuli torek
odigrali prvi polfinalni tekmi. V Kranju je gostovala ekipa be-
ograjskega Partizana, gostje pa so se izkazali kot izredno tr-
doživa in motivirana ekipa in Triglavove hokejiste premagali s
3 : 4. Bolj pričakovan je bil rezultat v Podmežakli, kjer je ekipa
Jesenice mladi gostila okrepljeno moštvo Stavbarja Maribor.
Mladi Jeseničani so gostom morali priznati premoč, saj so jih
ti premagali z 1 : 3. Povratni tekmi bosta že danes, ko ekipa
Triglava gostuje v Beogradu, Jesenice mladi pa v Mariboru.
Morebitni tretji tekmi bosta v ponedeljek. V. S. 

Macerata

Blejski odbojkarji še enkrat ugnali Italijane 

V končnici dvanajstih ekip lige prvakov so odbojkarji ACH
Volleyja minulo sredo na povratni tekmi gostovali v Macera-
ti, kjer so se še enkrat pomerili z domačo ekipo Lube Banca
Marche. Zmaga s 3 : 2 na domači tekmi v Tivoliju jim je dala
krila, da uspeh lahko ponovijo tudi v gosteh, k novem podvi-
gu, ko so bili z 2 : 3 boljši še v Italiji, pa je prispevalo tudi več
kot dvesto zvestih navijačev, ki so naše prvake pospremili
do novega podviga. Blejci so namreč odlično začeli in dobi-
li prvi niz ter dobro igro prenesli še na začetek drugega. Ta-
krat so vajeti v svoje roke vzeli domačini ter zanesljivo slavi-
li v drugem in tretjem nizu. V četrtem nizu so Blejci še en-
krat dokazali svojo nepopustljivost ter izenačili na 2 : 2, v
odločilnem petem nizu pa so s točko za točko dokončno str-
li domačine in postavili nov mejnik v zgodovini blejskega
odbojkarskega kluba. V naslednjem krogu bodo nasprotniki
ekipe ACH Volleyja odbojkarji Tirola iz Innsbrucka. V. S.

Domžale

Nogometaši teden dni
kasneje

Pri Združenju nogometnih
prvoligašev so se odločili, da
bodo zaradi obilice snega za
teden dni preložili začetek
spomladanskega dela držav-
nega prvenstva v nogometu.
Tako bodo 23. krog odigrali
27. februarja, ekipa Domžal
pa bo gostila moštvo Mari-
bora. Naslednji, 24. krog bo
na sporedu 6. marca, prven-
stvo pa se bo zaključilo 15.
maja, ko bodo odigrane tek-
me zadnjega, 36. kroga. V. S.

Stara Fužina

Nočno turnosmučarsko tekmovanje

Člani Športnega društva Avgust Gašperlin bodo danes
pripravili 3. nočno turnosmučarsko tekmovanje na Voglu.
Začelo se bo z dvigom štartnih številk na parkirišču spodnje
postaje žičnice Vogel, skupinski start pa bo ob 17. uri. Tek-
movanje šteje za slovenski pokal. V. S.

Prostovoljno
pokojninsko
zavarovanje

z  8,29 % donosa 
v letu 2009

Dodatne informacije  
na www.sop.si.

Odbojka - modra skupina 1. državne 
odbojkarske lige, 5. krog
V soboto, 20. februarja, bo v ŠD Planina v Kranju ob
18. uri tekma petega kroga modre skupine 1.
državne odbojkarske lige. Odbojkarji Asteca Trigla-
va se bodo pomerili z Ekipo Marchiol Vodi. Na tek-
mo vabimo čim več navijačev in ljubiteljev odbojke. Odbojkarski klub Triglav Kranj, 

Staretova ulica 56, 4000 Kranj
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Roman Meško (predsednik kluba ASK Triglav), Špela Predan (Antiteza PR), Peter Hribar
(direktor kluba ASK Triglav) in Mitja Valenčič, ki se je pred odhodom na olimpijske igre
razveselil novega avtomobila.

Prvo bronasto olimpijsko kolajno za Slovenijo v Van-
couvru je v sredo v šprintu osvojila smučarska tekačica
Petra Majdič. Petra, ki je med ogrevanjem zdrsnila s
proge, je kljub bolečinam hrabro nastopila, po tekmi pa
so izvidi pokazali, da je eno od štirih zlomljenih reber
predrlo popljučnico, zato so jo odpeljali v bolnišnico v
Vancouver, zanjo pa so olimpijske igre že končane.

Kranjski hokejisti so po trdem boju morali priznati premoč
gostov iz Beograda. / Foto: Tina Dokl
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Kranj - Včeraj zgodaj zjutraj
je v enem od stanovanj v
drugem nadstropju stano-
vanjskega bloka na Šorlijevi
ulici 35 v Kranju izbruhnil
požar, v katerem se je lažje
opekel 25-letni stanovalec,
več sosedov pa so zaradi
možne zastrupitve z ogljiko-
vim monoksidom napotili
na preventivni pregled. Po-
žar je povzročil precejšnjo
gmotno škodo, po prvih ne-
strokovnih ocenah vsaj za
petdeset tisoč evrov. 

Po ugotovitvah policije je
zagorelo v kuhinji zaradi pre-
gretega olja na štedilniku.
Ogenj, ki je hitro preskočil
na bližnje pohištvo, je 25-let-
ni stanovalec, ki v stanovanju
živi sam, najprej poskušal
sam pogasiti, pri tem pa je
utrpel nekaj opeklin I. stop-
nje. Ko je uvidel, da je požar
močnejši od njega, je stano-
vanje raje zapustil. "Klic na
intervencijo smo prejeli ob
2.01, naša četrta izmena, ki
jo je vodil Andrej Štremfelj,
je na kraj požara prispela mi-
nuto kasneje. Ogenj se je do
tedaj že zelo razvil, vhodna
vrata stanovanja so na pri-
mer že pregorela. Ker nismo
vedeli, ali je kdo v stanova-
nju, se je del gasilcev posvetil
gašenju, drugi del pa vstopil

v goreče stanovanje, kar je
bilo zelo tvegano dejanje," je
pojasnil poveljnik kranjskih
poklicnih gasilcev Matej Kej-
žar. Zoper 25-letnega stano-
valca bodo policisti napisali
kazensko ovadbo zaradi ute-
meljenega suma storitve kaz-
nivega dejanja povzročitve
splošne nevarnosti. 

Gasilci so ob prihodu na
kraj požara tako kot v večjem
delu mesta Kranj naleteli na
otežen dostop, je še opozoril
Kejžar: "Z največjimi vozili
smo se ustavili že 150 metrov

pred blokom. Na to so bili
fantje kar nekoliko pripravlje-
ni, zato so pripeljali tudi ne-
koliko ožje vozilo z vodo, ki
se sicer uporablja za gašenje
gozdnih požarov." Po njego-
vih besedah imajo sicer
kranjski gasilci zaradi zase-
denih intervencijskih in do-
voznih poti velike težave z do-
stopom do objektov ne samo
v Šorlijevem naselju, temveč
tudi v celotnem naselju Pla-
nina III, večjem delu Planine
II, v nekaterih ulicah na Pla-
nini I in v starem mestnem

jedru. Torej povsod tam, kjer
obupno primanjkuje parkir-
nih prostorov. "Zavedamo se
problemov tamkajšnjih sta-
novalcev zaradi parkiranja, a
se morajo vendarle zavedati,
da je zaradi parkiranja kar po-
čez ogrožena tudi njihova
varnost," na to odgovarja Kej-
žar, ki pa pripominja, da se v
Kranju tudi s posluhom
mestne oblasti intervencijske
poti počasi le urejajo, a kaj ko
jih vozniki (ne)upoštevajo
ravno toliko kot parkirna me-
sta za invalide.

Pregreto olje zanetilo požar
V stanovanju na Šorlijevi ulici v Kranju je včeraj okoli 2. ure zjutraj zagorelo zaradi pregretega olja.

Simon Šubic

Kranj - Tako je na predlog
obrambe odločil sodni senat
Okrožnega sodišča v Kranju,
kjer so v sredo nadaljevali so-
jenje 22-letnemu Stanku Ra-
dojeviću in 19-letnemu Deja-
nu Saviću (oba iz Kranja), ki
naj bi po zatrjevanju obtožbe
izvršila bombni napad in s
tem storila kaznivi dejanji
povzročitve splošne nevar-
nosti ter nedovoljene proiz-
vodnje in prometa z orož-
jem. Eksplozija ročne bom-
be je povzročila večjo gmot-
no škodo, k sreči pa v zgod-
njih jutranjih urah ni niko-
gar ranila. 

Sodnica Andrijana Aha-
čič je na sredini obravnavi
prisotne najprej seznanila s
sklepom senata, da iz do-
kaznega materiala ne bodo
izločili poročila Centra za
forenzične preiskave o ana-
lizi biološke sledi, najdene
na "žlički" odvržene bom-
be, na podlagi katere so po-
licijski forenziki ugotovili,

da naj bi z njo rokovala oba
obtožena, od tega naj bi
večina najdene sledi pripa-
dala Radojeviću, manjši del
Saviću in še tretji osebi. Sa-
vićeva zagovornica Anka
Kozamernik, ki je izločitev
tega dokaza na prejšnji ob-
ravnavi predlagala na pod-
lagi sodbe evropskega so-
dišča za človekove pravice,
po kateri se DNK evidence
za posameznika ne smejo
hraniti, če zoper njega ni
bila izrečena obsodba, ka-
kor je bilo tudi v Savićevem
primeru, je takoj predlagala
izločitev sodnega senata in
njegove predsednice. Po
njenem je namreč senat
pristranski, ker je odločitev
sprejel na podlagi nepopol-
nega prevoda sodbe evrop-
skega sodišča. "Predlog
obrambe je zavrnjen. Res je
bila sodba evropskega so-
dišča daljša kot prevod. Bil
je narejen povzetek sodbe,
iz katerega pa je razvidno,
da je bil kršen 8. člen kon-
vencije o človekovih pravi-

cah, vendar ocenjujemo, da
je v Sloveniji pač drugačna
zakonodaja, ki določa, na
kakšen način in kako dolgo
se lahko sledi DNK hrani-
jo," je po daljšem razmisle-
ku sporočila predsednica
senata. 

Toda obramba se ni dala
kar tako odpraviti. Po zasli-
šanju prof. dr. Jožeta Balaži-
ca z Inštituta za sodno medi-
cino in kranjskega krimina-
lista Primoža Donoše sta na-
mreč zagovornika Janez Ho-
čevar in Anka Kozamernik
še bolj prepričana o nevero-
dostojnosti opravljene anali-
ze DNK, zato sta uspešno
predlagala razširitev dokaz-
nega postopka s pridobitvijo
mnenja Inštituta za sodno
medicino o strokovnosti dela
policijskih forenzikov. Poleg
tega bo sodišče preverilo, ali
so kranjski policisti tako kot
Saviću tudi prvoobtoženemu
Radojeviću odvzeli bris
ustne sluznice, ko je bil ta še
mladoleten. Sojenje se nada-
ljuje čez mesec dni. 

Ocenili bodo delo forenzikov
Inštitut za sodno medicino bo preveril, ali je policijski Center za forenzične
preiskave strokovno korektno opravil analizo mešanih bioloških sledi, ki so
jih našli na delcu bombe, razletele pred kranjsko policijo 15. maja lani.

Na podlagi 21. člena v povezavi s 16. in 17. členom Zakona 
o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij,

ulic in stavb (Uradni list RS, št. 25/2008) 
Občina Cerklje na Gorenjskem objavlja 

PREDLOG DOPOLNITVE ULIČNEGA SISTEMA 
V NASELJU CERKLJE NA GORENJSKEM 

IN POZIV K PODAJANJU PREDLOGOV IN MNENJ

Predlog dopolnitve uličnega sistema se nanaša na uvedbo nove
ulice, ki bo potekala po naslednjih parcelnih številkah: 724/1,
724/12 in 724/15, vse k. o. Grad. Predlagano ime nove ulice je:
Dvorjanska ulica

Z objavo tega predloga Občina poziva polnoletne fizične osebe,
ki imajo na območju nove ulice ali območju, ki meji na to ulico, 
prijavljeno stalno ali začasno prebivališče, in pravne osebe, 
ki imajo na tem območju sedež, k posredovanju predlogov in
pripomb v zvezi s predlaganim poimenovanjem nove ulice v
naselju. 
Predlog dopolnitve uličnega sistema v naselju Cerklje na Gorenj-
skem je na vpogled: 
- v prostorih Občine Cerklje na Gorenjskem (sejna soba v 2. 

nadstropju), kjer je vpogled možen v delovnem času občinske 
uprave, 

- na spletni strani občine http://www.cerklje.si/.

Predlogi in mnenja se posredujejo pisno z vpisom v knjigo 
predlogov, ki je v sejni sobi Občine v 2. nadstropju, ali pa na
naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13,
4207 Cerklje na Gorenjskem, s pripisom: "Predlogi in mnenja 
k predlagani dopolnitvi uličnega sistema v naselju Cerklje na
Gorenjskem".

Rok za posredovanje predlogov in mnenj je 4. marec 2010. 

Številka: 031-01/2010-02
Datum: 17. februar 2010 Občina Cerklje na Gorenjskem

ŽUPAN
FRANC ČEBULJ, l.r.
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Simon Šubic

Jesenice, Kranj - Po ropu lo-
terije pred tednom dni se je
na Jesenicah v torek zgodil
nov rop. Ob 19.20 je nezna-
ni zamaskiran moški na ce-
sti Cirila Tavčarja pristopil
do varnostnika podjetja za
zasebno varovanje Rival, ki
je prenašal gotovino iz več
podjetij, in mu zagrozil s pi-
štolo. Potem ko mu je var-
nostnik izročil tri vrečke z
denarnim izkupičkom raz-
ličnih podjetij, je ropar zbe-
žal proti centru mesta. Vsota
ukradenega denarja zaradi
interesa kriminalistične pre-
iskave ni znana, je pa tiskov-
ni predstavnik Policijske
uprave Kranj Andrej Zakraj-
šek pojasnil, da je bil ropar

suhe postave, visok od 170
do 175 centimetrov, oblečen
je bil v črne hlače in črno
bundo, ki je segala do pasu,
na glavi je imel črno kapuco,
prek obraza pa šal ali masko
z izrezom za oči. 

Že v ponedeljek zvečer so
rop obravnavali tudi v Kra-
nju. Okoli 21. ure je neznani
storilec z nožem v roki vsto-
pil v gostinski lokal na Koro-
ški cesti (po naših podatkih
gre za Fokus bar), od nataka-
rice izsilil denarnico s sto
evri, nato pa pobegnil. Polici-
sti iščejo suhega moškega,
starega okoli 25 let, ki je bil
oblečen v trenirko oziroma
hlače črne barve in črno
bundo, na glavi pa je imel
črno volneno kapo z belo
črto. 

Odnesel tri vreče denarja 

Drnovo

V zaletelem reševalnem vozilu umrla pacientka

V prometni nesreči med traktorjem in reševalnim vozilom
na regionalni cesti Mengeš-Kamnik je v torek dopoldne um-
rla 92-letna pacientka v reševalnem vozilu. 41-letni voznik je
reševalno vozilo vozil proti Kamniku. Pri Drnovem je pričel
prehitevati dve vozili v trenutku, ko je 26-letni voznik 
traktorja (prvega od vozil, ki ju je prehiteval) pričel zavijati
levo. V trčenju se je 91-letna pacientka tako hudo ranila, da
je kasneje v bolnišnici umrla. S. Š.

Kranjska Gora 

Zlomil stegnenico

Na kranjskogorskem smu-
čišču sta v torek popoldne
trčila 54- in devetletni smu-
čar, oba iz Maribora. Devet-
letnik je pri tem grdo padel
in si zlomil stegnenico. S. Š.

Požar je popolnoma uničil stanovanje na Šorlijevi ulici v Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič

Hrušica

Kazenska ovadba 
zaradi smrti na Hrušici

Obdukcija trupla tridesetlet-
nega Jeseničana, ki je 9.
septembra lani umrl v jašku
podzemnega rezervoarja
bencinskega servisa na Hru-
šici, je pokazala, da je Jese-
ničan umrl zaradi zadušitve,
so sporočili s Policijske
uprave Kranj. Do zadušitve
je prišlo zaradi nezavesti, v
katero je pokojni padel zara-
di vdihavanja hlapov benci-
na ter posledično slabosti in
bruhanja. Kranjski kriminali-
sti so po končani preiskavi
tragičnega dogodka zaradi
ogrožanje varnosti pri delu
kazensko ovadili odgovorno
osebo podjetja. "Ovadeni
naj bi ravnal v nasprotju s
tehničnimi predpisi, ki dolo-
čajo način čiščenja jaškov
podzemnih rezervoarjev,
obenem pa za delo določil
delavca, ki teh del ne bi
smel opravljati. Skladno z
Navodilom za varne posege
in varna dela v jaških nad
podzemnimi rezervoarji lah-
ko takšna dela opravljajo le
usposobljeni delavci, pred-
pisani pa so tudi posebni
varnostni ukrepi," je pojas-
nil Andrej Zakrajšek, tiskov-
ni predstavnik Policijske
uprave Kranj. S. Š.
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Nevarni snežni plazovi

Letošnja zima je nadpovprečno nevarna za snežne plazove, ki so doslej terjali že štiri žrtve - alpinista, dva smučarja in deskarja. 
Na sliki: gorski reševalci pri sondiranju plazu na Voglu 7. februarja letos / Foto: Iztok Tomazin

Katarina Kresal, ministrica med
aplavzom in grajami Stran 11

Rok Gašperšič je napisal 
monografijo vasi Mišače.
Stran 15

Nepričakovano odkritje 
neznanega Linhartovega 
portreta Strani 12, 13
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Aktualno

Stojan Saje

Že dolgo ste povezani z go-
rami kot alpinist, vodnik,
smučar in reševalec. Kaj
privlači ljudi v gore pozimi,
ko je tam še več nevarnosti?

"Več kot 35 let hodim v
gore, kjer sem spoznal vse
od klasičnega alpinizma, od-
prav v visoka gorstva, proste-
ga, zimskega in lednega ple-
zanja, alpinističnega in tur-
nega smučanja do prostega
letenja z zmaji in s padali.
Sem gorski vodnik in in-
štruktor, gorsko reševanje pa
je že dolgo prepleteno z mo-
jim poklicem. Sem aktiven
kot letalec-reševalec in zdrav-
nik; vodil sem zdravnike
naše GRS, sedaj pa zasto-
pam Slovenijo v mednarodni
zvezi reševalne organizacije
IKAR.

Čari gora v vseh letnih ča-
sih so res veliki. V estetskem
smislu so gore najbolj pri-
vlačne pozimi. Smučanje,
deskanje, ledno plezanje in
še kaj očara marsikoga. Sneg
omogoča velike užitke, izzive
in zadoščenje v raznih vrstah
gibanja, hkrati pa je lahko
zelo nevaren. Glavna nevar-
nost so gotovo snežni plazo-
vi. Nasploh je pozimi v gorah
drugače. Dan je krajši, tem-
perature so nižje, koče so za-
prte, dostopi so daljši. Če se
kaj zalomi, je vse bolj resno
zaradi teh razmer."

Kateri gorski predeli pri nas
so najbolj nevarni zaradi
proženja snežnih plazov in
zlasti, kdaj se jih je treba 
izogibati?

"Težko je izpostaviti posa-
mezne predele. Načeloma so
nevarni vsi predeli, ki po svo-
ji konfiguraciji, legi, smeri
neba in še čem ustrezajo po-
gojem za plazenje. Če je od
20 do 40 in več stopinj na-
klona, se lahko sneg plazi. V
določenih vremenskih oko-
liščinah so bolj nevarna juž-
na pobočja, v drugih severna.
Povsod, razen v gosto poras-
lih predelih z gozdom, obsta-
ja nevarnost za snežne plazo-
ve. Glede na statistiko nesreč
so določena območja bolj ne-
varna; tudi zato, ker so bolj
obiskana. Tukaj lahko izpo-
stavimo območje Zelenice,
gore okrog Vršiča in Kanin.
Po novem snegu, če ga zapa-
de dvajset centimetrov in
več, se nevarnost plazov po-
veča. Veliko je odvisno tudi
od tega, kakšne so bile tem-
perature ob padavinah, ali je
pihal veter in ustvarjal klože,
in kako se je sneg preobra-
žal. Vedeti je treba kup stva-

ri, ki jih povprečen gornik -
da ne rečem gorniški laik,
kar je večina smučarjev - ne
more obvladati. Vsak pa se
lahko vsaj seznani s podatki
o stopnji nevarnosti plazov.
Vedeti je treba, da gre za
splošno oceno, zato je o lo-
kalnih razmerah dobro vpra-
šati tiste, ki so tam že bili."

Snežni plazovi so to zimo
terjali že štiri žrtve, alpini-
sta in tri smučarje. Kaj lah-
ko rečete o teh nesrečah na-
sploh in kaj posebej o zad-
nji na Zelenici?

"Edina skupna ugotovitev
je, da je letošnja zima nad-
povprečno nevarna za plazo-
ve, kljub sorazmerno mali
količini snega v primerjavi s
prejšnjimi leti. Razmere ob
padavinah so bile specifične;
temperature so bile nizke,
podlaga je bila trda in ugod-
na za plazenje, sneg se je
preobražal počasi in se še
vedno, snežilo je ob moč-
nem vetru. Izpolnjeni so bili
glavni pogoji za veliko nevar-
nost snežnih plazov. Največ
skupnega imata nesreči
smučarjev na Krvavcu in Vo-
glu. Tukaj je šlo za tipično
zapuščanje urejene smučar-
ske proge za kratek čas in na
omejenem odseku. Točno ta-
krat in tam se je sprožil plaz,
ki je pokopal smučarja.

Nesreča deskarja na Zele-
nici je specifična. Že pred
dvema letoma ali več sem
napovedal, da se tam lahko
zgodi nesreča. Pogosto ho-
dim po poti na Zelenico, kjer
se vsako zimo prožijo plazo-
vi. Meni in drugim tržiškim
gorskim reševalcem je zna-
no, da je ta predel zelo neva-
ren. Po steptani cesti hodijo
množice ljudi, po njej pa so
se celo sankali. Presenečen
sem, da se ni že kdaj prej

zgodila nesreča. Ta cesta je
koristna za upravljanje smu-
čišča, morali pa bi jo zapreti
ob nevarnosti plazov - ne le s
tablo, ampak tudi z zaporni-
co. Ljudje so namreč malo-
marni, znakov ne spoštujejo,
sploh ne tam, kjer ni nobene
kontrole."

Lahko poveste kaj več o re-
ševanjih ob zimskih nesre-
čah, ki so težka in nevarna
naloga za gorske reševalce
in zdravnike?

"Vsako reševanje iz plazu
je kompleksno. Po eni strani
se zelo mudi, ker se naglo
zmanjšuje možnost preživet-
ja ponesrečenca. Raziskave
kažejo, da v prvih dvajsetih
minutah zasutja preživi 90
odstotkov ljudi. Pozneje ta
odstotek zelo pada. Če ima
zasuta oseba zračni žep pred
dihali, lahko preživi pol ure
ali uro. Ta ima možnost, da
jo rešimo. Potreben je čas, da
se zbere čimveč reševalcev z
vso opremo. Če se le da, mo-
rajo prvi priti na kraj reševal-
ni psi, ki imajo največ mož-
nosti, da hitro najdejo zasu-
tega. Nato so na plazišču re-
ševalci s sondami, lopatami,
plazovnimi žolnami in dru-
gimi elektronskimi sistemi,
kot je, na primer, odbojnik
RECCO. V veliko pomoč je
helikopter, ki omogoča pre-
voz in oskrbo reševalcev. Do-
bro je tudi sodelovanje z žič-
ničarji. Slednje moram po-
hvaliti za akcijo na Zelenici.
Dali so motorne sani, da sem
bil z vso zdravniško opremo
v četrt ure na plazišču. Podo-
bno je bilo na Voglu.

Reševanje se zavleče, če ni
znano mesto zasutega. Kdor
ima plazovno žolno, ga lahko
reševalci zelo hitro najdejo,
zlasti v majhnem plazu. V
treh nesrečah ni imel nihče

tega niti plazovne zračne bla-
zine. Ko nekoga zasuje, je
treba s kovinskimi sondami
preiskati vse območje plazu.
Na Zelenici je to trajalo tri
ure v majhnem plazu, na Vo-
glu pa pet ur v nekaj večjem
plazu. Ob daljšem sondira-
nju vemo, da iščemo mrliča.
Plaz na Zelenici je bil specifi-
čen, saj je ponesrečenca od-
neslo med drevesa. V takih
primerih nastanejo poškod-
be, ne le zadušitev. Pri reše-
vanju ponesrečenca ni počit-
ka, vsi delamo na vso moč.
Na Zelenici sem bil med pr-
vimi, zato sem pomagal pri
grobem sondiranju. Nato
sem čakal na zgornjem robu
plazu, da bi takoj ukrepal ob
najdbi ponesrečenca. Zdrav-
nik sodeluje pri zadnji fazi
odkopavanja, ker je treba
zelo previdno odstraniti sneg
ob glavi in ugotoviti, ali ima
ob njej zračni žep. Od tega je
veliko odvisno oživljanje. Za
reševanje na Zelenici mo-
ram povedati, da je kmalu za
menoj prišla s helikopterjem
dr. Eva Pogačar, med tržiški-
mi gorskimi reševalci pa je
bil tudi vodja reševalne služ-
be ZD Tržič Janez Primožič.
Začeli smo z oživljanjem po-
nesrečenca, žal pa je bilo
zanj že prepozno.

V dolgih letih reševalnega
dela sem izpod snega izkopal
že kar precej trupel. To je iz-
jemno psihično težko za re-
ševalce in tudi zdravnike, če-
prav imamo slednji več prak-
se s takimi težkimi prizori.
Moja prva res težka izkušnja
je bil plaz na Zelenici leta
1977, ko sem še kot alpinist
pomagal pri izkopavanju šti-
rih učencev in dveh učiteljev.
Dostikrat reševalci veliko tve-
gamo, ko rešujemo druge.
Najtežje pa je, kadar je ves
trud zaman."

petek, 19. februarja 2010

Sneg razveseljuje in žalosti
Nesreče dveh smučarjev in deskarja, ki so umrli pod snežnimi plazovi, so povod za pogovor 
z izkušenim gorskim reševalcem in zdravnikom. Iztok Tomazin, dr. med. iz Tržiča, je pomagal 
že številnim ponesrečencem. Žal je včasih pomoč zaman.

Iztok Tomazin ob nahrbtniku z medicinsko opremo za reševanje v gorah

Igor Potočnik, Komisija za reševanje iz plazov
GRZS: "Vsako zimo je podobno število reševanj
iz plazov. Za nesreče, ko se smučarji rešijo sami,
ni podatkov. Lani smo imeli štiri reševanja, vem
pa za več nesreč brez posledic. Za letošnje 
nesreče smučarjev je skupno, da so se zgodile
čez dan, ko so razmere drugačne kot zjutraj. 
Na Zelenici je sonce sprožilo plaz. Smučarji ne
upoštevajo tabel z opozorili, ne zavedajo se 
nevarnosti, nimajo prave opreme in znanja. 
Kršijo pravilo, naj se vsak spusti po celem snegu
posamično, drugi pa opazujejo, kaj se dogaja."

Dušan Polajnar, gorski reševalec iz Mojstrane:
"Pri nas je vse več ljudi, ki smučajo zunaj 
smučišč. Tam je treba upoštevati nevarnosti, kar
velja za turne in proste smučarje. Turni smučar
gre peš iz doline, med hojo spoznava razmere in
sproti oceni, ali bo pot nadaljeval, ali se bo vrnil.
Prosti smučarji se ponavadi pripeljejo z žičnico
do vrha, kjer se podajo v cel sneg. Vsak se mora
sam odločiti, koliko bo tvegal. Po sneženju bi
moral počakati, da se razmere uredijo. Narobe
jo to, da način življenja vnaša naglico tudi v 
rekreacijo na snegu. To se lahko konča tragično."

Slavko Rožič, načelnik GRS Tržič: "Letošnja
zima je specifična, razmere v gorah so nevarne.
Mnogi tega ne vedo. Kljub opozorilom gredo, ko
je razglašena velika nevarnost proženja plazov.
Tri nesreče so bile blizu urejenih smučišč.
Upravljavci ne morejo prepovedati zapuščanja
prog. Table in opozorila ne zaležejo. Pobočje
Čez plot nad zgornjo žičnico Zelenica je zaradi
trave in nesprijetega snega nevarno za plazove.
Kljub številnim reševalcem in trudu drugih ob
zadnji nesreči nismo mogli oživiti ponesrečenca."
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Pogovor

Danica Zavrl Žlebir

Letos so vam v medijskih
akcijah podelili dva laskava
naslova: politični obraz leta
in Slovenka leta. Menda sta
priznanji presenetili celo
vas samo?

"Res sem bila preseneče-
na. Če so že pri političnem
obrazu leta izbirali med poli-
tiki, pri Slovenki leta to ni
tako zelo samoumevno. Čast
je že, da prideš v ožji izbor,
ko te pa ljudje izberejo za
osebnost, ki je bistveno za-
znamovala prejšnje leto, pa
je velik kompliment in po-
hvala za moje delo. Ni tako
običajno, da bi politiki dobi-
vali take nazive, pri Slovenki
leta je denimo minilo 21 let,
odkar je zadnja političarka
dobila ta naziv. Ravno zato
sem bila presenečena in tudi
izjemno vesela."

Po drugi strani ste zlasti 
zadnje dni deležni hudih
obtožb, povezujejo vas celo
z afero bulmastifi ...

"Ko sem vstopila v politi-
ko, sem se zavedala, da bom
morala poslušati očitke na
račun partnerja, standarda,
videza ... To jemljem kot dej-
stvo, ker imam čisto vest in
ker je navsezadnje verjetno
to del sodobne družbe. Ve-
dela sem, kaj me čaka, da bo
šlo pa tako daleč, si pa nisem
mislila. Očitno si nekateri
želijo, da se ženske vrnemo
za štedilnike, ker si ob
uspešnem partnerju očitno
ne bi smela privoščiti, da de-
lam karkoli v javnem življe-
nju. V politiki sem kratek
čas, v njej nisem vse svoje
življenje, zato tudi nisem od-
visna od nje. Delati znam še
kaj drugega. Zaradi svoje ne-
odvisnosti imam lahko tudi
jasno postavljene etične
standarde svojega ravnanja.
Kot ministrica nisem nikoli
zlorabila svoje funkcije, niti
pravno niti etično. Nočem,
da se baranta z mojo načel-
nostjo, z mojimi vrednotami
in z nečim, kar se ni zgodilo.
Znova vam zagotavljam, da
nimam nič s primerom Ba-
ričevič in da nisem vplivala
na nikogar. Kljub temu pa
sem očitno edini minister,
ki ga ne sodijo po dejanjih,
temveč po špekulacijah in
namigovanjih." 

Ste tudi prva ministrica te
vlade, za katero je opozicija
sprožila interpelacijo, ki ste
jo sicer uspešno prestali.
Zakaj prav vi?

"Interpelacije sem bila de-
ležna, še preden je preteklo
prvih sto dni te vlade, tako da

sem dosegla kar dvojni re-
kord. Bila je posledica tega,
da sem se takoj, ko sem na-
stopila mesto ministrice za
notranje zadeve, lotila pro-
blema izbrisanih. Problem je
bil sramotno dolgo nerešen,
podajale so si ga stranke kot
enega najbolj priljubljenih
predvolilnih obračunavanj.
Zavedala sem se, da ko se
bom odločno lotila reševanja
tako vroče teme, bodo tisti, ki
so vsa leta zavirali rešitev
tega problema, zelo burno
reagirali. Reakcija je bila in-
terpelacija, ustanovitev parla-
mentarne preiskovalne ko-
misije in gotovo se bodo do-
mislili še kakega načina,
kako zavlačevati zaključek
tega projekta."

Kako daleč ste sedaj z ure-
ditvijo položaja izbrisanih? 

"Problem se rešuje v dveh
korakih. Prvi korak je bil iz-
daja dopolnilnih odločb za
tiste izbrisane, ki so si v
vmesnem času že sami ure-
dili status. Teh odločb je bilo
približno 2300 in postopek
je več ali manj zaključen.
Drugi korak je sprejem spre-
memb zakona, na podlagi
katerega bodo vsi drugi iz-
brisani, ki si še niso uredili
statusa, še nimajo prebiva-
lišča, zaprosili, da jim organ
prizna ta status. Zakon
upam, da bo sprejet na mar-
čevski seji državnega zbora.
Izbrisani bodo potem imeli
tri leta časa, da vložijo zahte-
vo na upravno enoto, da se
jim prizna dovoljenje za bi-
vanje. Ko bodo ti roki pote-
kli, bo ta problem zaključen
enkrat za vselej."

Ali drži, da urejanje tega
statusa nima materialnih
posledic? Opozicija vam je
namreč očitala, da bo ureja-
nje položaja izbrisanih
sprožilo milijonske odškod-
ninske zahtevke in tožbe?

"Vsakdo ima pravico za-
htevati odškodnino, če se mu
zdi, da so njegove pravice kr-
šene. Tožbe so bile vložene,
ampak dejstvo je, da je na da-
našnji dan bilanca odškod-
nin še vedno nič. Državi do
danes ni bilo treba izplačati
niti evra na račun odškodnin
za izbrisane."

Pred časom je pozornost
zbudila (dobljena) tožba
Aleksandra Todoroviča,
vodja izbrisanih, ki je tožil
državo zaradi svojega po-
ložaja, zaradi česar so na-
sprotniki reševanja položaja
izbrisanih veliko špekulira-
li, koliko bo morala država
plačevati izbrisanim ...

"Res je bilo veliko špekula-
cij na podlagi prvostopenj-
ske sodbe. Zoper njo je bila
vložena pritožba in na podla-
gi te je višje sodišče razsodi-
lo, da se tožbeni zahtevek za-
vrne. Ta odločitev pa je pra-
vnomočna, to pomeni, da je
višje sodišče pravnomočno
odločilo, da se odškodnina
ne izplača. Kolikor so v opo-
ziciji na vse pretege promo-
virali prvostopenjsko sodbo,
pa naenkrat nihče nič ne
reče na pravnomočno dru-
gostopenjsko sodbo. Zani-
mivo, kajne?"

Državljani smo pogosto ra-
zočarani nad delovanjem
pravne države, ki ni dovolj
učinkovita v boju s hudimi
kriminalnimi dejanji. S tem
namenom ste pred nedav-
nim ustanovili nacionalni
preiskovalni urad, kar je
bila kar visoka naložba. Ali
bo učinek urada upravičil
finančni vložek?

"Ena od glavnih prioritet
te vlade je boj proti gospo-
darskemu kriminalu in
osnovna naloga nacionalne-
ga preiskovalnega urada je
izboljšanje učinkovitosti pri
pregonu najtežjih oblik go-
spodarskega kriminala in fi-
nančne kriminalitete. Če že-
liš prioritete spraviti v življe-

nje, moraš vanje vložiti dolo-
čena sredstva. Ker je to po-
membna zadeva, ker pred-
stavlja razvojno vprašanje,
ker je del izstopne strategije
iz krize, je bila v novem pro-
gramskem proračunu za to
odprta posebna politika,
imenovana krepitev inštitu-
cij pravne države, svobode in
varnosti, za odprtje nacio-
nalnega preiskovalnega ura-
da pa je bilo za ustanovitev,
zagon in prvo leto dela pred-
videnih 7,5 milijona evrov.
Demagoško se to lahko sliši
veliko, v resnici pa so to
sredstva, ki jih potrebuješ,
da tak velik korak spraviš v
življenje. Smotrnost investi-
cije pa se bo ocenjevala po
rezultatih. Ker je namen
dela urada tudi odvzem pro-
tipravno pridobljene premo-
ženjske koristi (kar doslej ni
bil glavni fokus policije),
ocenjujemo, da bo po nekaj
uspešno opravljenih prime-
rih ta znesek povrnjen. Prek
gospodarske kriminalitete
se izgubijo stotine milijonov
evrov, ki bi šle v proračun ali
kake druge koristne name-
ne, pa izginejo na čudnih ra-
čunih, na stranpoteh gospo-
darskega kriminala. V Poli-
ciji ocenjujejo, da bi se v
dveh letih že moral pokazati
učinek."

Kako kot predsednica koali-
cijske stranke (LDS) oce-
njujete trenutno stanje v
vladni koaliciji? Se bo ob
vseh problemih, ki jo pesti-
jo, obdržala do konca man-
data? 

"Ta vlada daje slabši vtis,
kot v resnici funkcionira.
Očitno nimamo najboljše
strategije medijskega nasto-
panja. V resnici povsem nor-
malno delujemo, vse koali-
cijske stranke se o vseh vpra-
šanjih hitro poenotimo, naj-
demo skupen jezik, se zna-
mo usklajevati. Imamo pa
vsak svoja stališča. Ta vlada
ni avtoritarno vodena, do-
puščajo se različna stališča,
argumenti se poslušajo, kar
je dobro. Upam, da se bo vla-
da sedaj konsolidirala in da
bomo zagrabili za delo, kajti
kriza kaže vsak dan nov ob-
raz, in ne bi se smeli toliko
zapletati v razlage, pač pa
več delati."

Izhodna strategija vas zapo-
sluje že od začetka manda-
ta. Kako ste se poenotili na
tem področju?

"Ko je premier Pahor na-
povedal izhodno strategijo,
so vsi pričakovali, da bo na-
slednji vikend pa že izdela-
na in dana v parlament. Ni
tako enostavno. Strategija
je več kot zgolj nabor sku-
paj nametanih ukrepov. Je
fokus, kam bo država šla v
prihodnjih letih, kje bodo
prioritete, na čem bo po-
udarek, to sestaviti ni lah-
ko. Zato smo si vzeli za pri-
pravo in usklajevanje iz-
hodne strategije dovolj
časa. Dobro smo jo premis-
lili, pretehtali, pogledali
številke, analizirali, ocenili,
kateri ukrepi so realni. Naj-
lažje je vreči na mizo nabor
stotih ukrepov brez finanč-
nih ocen, brez multiplika-
tivnih analiz, kar je naredi-
la opozicija. Če pa si v vla-
di, moraš paziti, da ne spre-
jemaš odločitev, ki utegne-
jo državo v enem letu spra-
viti v stečaj. Izhodna strate-
gija je zelo dobra stvar, pri-
šli smo do jasnih treh prio-
ritet, ki so konkurenčnost
in znanje, socialna kohe-
zivnost ter infrastruktura,
ki pomenijo osnovne pogo-
je za razvoj države. V te pri-
oritete se bo vlagalo več,
okoli njih pa se bodo obli-
kovali konkretni ukrepi ali
za lajšanje nastopa na trgu
ali lajšanje preživetja v tem
času, ki ni prijeten. To delo
je koordiniral minister Ga-
spari, strateški svet pred-
sednika pa je pohvalil ta do-
kument."

Ministrica med aplavzom in grajami
Ministrica za notranje zadeve Katarina Kresal zbuja pri ljudeh nasprotujoče si občutke. Prva iz ministrske ekipe je bila deležna
interpelacije, v dveh medijskih akcijah pa so jo izbrali za najbolj priljubljeno osebnost leta 2009.

”Ta vlada daje
slabši vtis, kot 
v resnici 
funkcionira.
Očitno nimamo
najboljše 
strategije 
medijskega 
nastopanja. 
V resnici povsem
normalno 
delujemo, 
vse koalicijske
stranke se o vseh
vprašanjih hitro
poenotimo.”

Katarina Kresal / Foto: Tina Dokl

Katarina
Kresal
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Dragan in Zoran
Božič

Bilo je v nedeljo popoldne
7. februarja letos, dan pred
slovenskim kulturnim praz-
nikom, v sobici v naši stari
hiši v Avčah ob Soči. V njej ni
veliko pohištva: postelja,
omara in pisalna miza, na ka-
teri stoji star računalnik. Na
eni od sten visita sliki enega
od mlinov ob potoku Avšček
in jadrnice na morju. Pogled
skozi edino okno sega do za-
sneženih vrhov Julijcev in
modrega neba nad njimi. 

Zbirka portretov 
v Slikovnem arhivu 
Avstrijske nacionalne
knjižnice na Dunaju

Čeprav sem imel v načrtu
nekaj drugega, sem sklenil
najprej preveriti, ali v Avstrij-
ski nacionalni knjižnici na
Dunaju res ni zbirke portre-
tov znanih Kranjcev, večino-
ma bakrorezov, ki jih je ce-
sarjevi knjižnici na Dunaju
izročil baron Jožef Kalasanc
Erberg (1771-1843) iz Dola pri
Ljubljani, o katerem piše lite-
rarni zgodovinar France Ki-
drič v Slovenskem biografskem
leksikonu, da je bil nabiratelj
starin in umetnin, kulturni
zgodovinar ter mecen. Pred-
vsem me je zanimal portret
barona Žige Zoisa, o katerem
sem v zadnjem letu odkril, da
je bil somecen najpomemb-
nejšega dela o ribah 18. stolet-
ja in prvi zbiralec izpodneb-
nikov na Slovenskem. 

Po kratkem brskanju sem
ugotovil, da v sklopu knjižni-
ce deluje Slikovni arhiv, ki je
lani zaključil triletni projekt
digitalizacije zbirke portre-
tov, ki šteje nič manj kot dve-
sto tisoč kosov. Začetki zbir-
ke segajo v čas avstrijskega
cesarja Franca I. (1768-1835),
ki je politične zadeve prepu-
stil kanclerju Metternichu,
sam pa se posvečal botaniki,
vrtnarstvu in zbiranju knjig
ter grafik. Cesar je obsežno
zbirko portretov razdelil na
dva dela. V prvem so bile
upodobitve vladarjev in ev-
ropskega plemstva, v dru-
gem pa portreti drugih oseb,
razvrščenih po poklicih in
službah. Kako velikopotezen
je bil lahko pri svojem zbira-
nju, priča podatek, da si je
leta 1828 privoščil nakup
zbirke švicarskega pastorja,
pesnika in pisatelja Johanna
Casparja Lavaterja, ki je ob-
segala 22.300 listov. Za pri-
merjavo: zbirka portretov v

Grafičnem kabinetu Narod-
nega muzeja Slovenije obse-
ga vsega 2.100 upodobitev
domačih in tujih osebnosti,
ki so živele v času od antike
do zgodnjega 20. stoletja. 

Nepričakovano odkritje
neznanega Linhartovega
portreta

Odločil sem se za hitro
iskanje po digitalni zbirki
portretov in v okence vpisal
priimek Zois. Po kliku na
gumb Išči se je pokazal zna-
ni portret barona Žige Zoisa
na vozičku, ki ga je sam
skonstruiral. Potem ko sem
vpisal besedo Mecklenburg,
je bilo zadetkov veliko več,
kar 211, vendar sem že na
prvi strani našel tisto, ker
sem iskal: upodobitev vojvo-
dinje Mecklenburške, ki je v
letih od 1905 do 1913 na veli-
ko izkopavala železnodobna
grobišča na Kranjskem. Izbi-
ra Valvasor je dala poleg zna-
nega portreta polihistorja Ja-
neza Vajkarda še dva portre-
ta meni neznanega Hieroni-
ma Valvasorja. Potem pa
sem, sam ne vem, zakaj, 
vpisal še Linhart. Pokazale so
se štiri sličice, in sicer trije
portreti zdravnika dr. Karla
Linharta, ki je v 19. stoletju
delal v vodnem zdravilišču
Brunnlbad na Dunaju, in
portret Antona Tomaža Lin-
harta. Ampak ne tista sploš-
no znana in velikokrat objav-
ljena silhueta, ki je kot fronti-
spic izšla v pesniškem zbor-
niku Blumen aus Krain, na-
tisnjenem leta 1781 v Ljublja-
ni, temveč portret mladega
moža z glavo, rahlo zasuka-
no v levo. Lahko si mislite, da
je bilo moje presenečenje ve-
liko. Kdo bi pričakoval, da
bomo po 215 letih od smrti
spoznali Linhartov obraz? 

Serija portretov, 
namenjena izdelavi 
medalj 

Kustos Slikovnega arhiva
Patrick Poch mi je sporočil,
da s tušem naslikana risba
meri približno osemkrat
osem centimetrov. Zabeleže-
na je že v prvem listkovnem
katalogu zbirke portretov ce-
sarja Franca I. iz časa okrog
1820. V zbirki je še precej
enako velikih in na enak na-
čin oblikovanih portretov raz-
ličnih evropskih osebnosti 18.
stoletja. Kdo jih je naslikal in
kdaj, še ni znano. Umetnost-
ni zgodovinar Andrej Smre-
kar iz Narodne galerije v

Ljubljani pa me je opozoril,
da oblika portreta z dvojno
krožnico in napisi ob njej ter
sivo tonirana površina kroga,
ki jo ima večina portretov, da-
jeta misliti, da gre za meda-
ljerske predloge. Nadaljnja
proučevanja bodo pokazala, ali
so bile na podlagi te serije risb
v resnici izdelane medalje. 

Zdaj pa predajam pero
bratu Zoranu, ki je v zadnjih
letih temeljito raziskal zasto-
panost Prešernovih pesmi v
slovenskih srednješolskih
berilih, ki se jih je od leta
Prešernove smrti, ko je v Tr-
stu izšlo prvo izmed njih, na-
bralo lepo število. Pri tem je
prišel do izjemno zanimivih
ugotovitev tudi glede odnosa
sestavljavcev beril do Linhar-
tovih komedij. 

Sodobni pogled na 
pomen in značaj 
Linhartovega delovanja

Jela Krečič, avtorica Delo-
vega komentarja ob letoš-
njem kulturnem prazniku, je
zapisala: Umetniki, kot so Tru-
bar, Linhart, Prešeren, Can-
kar, Kosovel - če se omejimo le
na najbolj znamenite klasike -
so vsi uveljavljene kulturne (pa
tudi družbenopolitične) vzorce

svojega časa postavljali pod
vprašaj in ustvarjali nove; ti so
postali veljavni šele naknadno.

Prešeren kot prerok

Eden prvih, ki je razpoznal
in tudi javno priznal zgodo-
vinski pomen Linhartovega
prerodnega in umetniškega
delovanja, je bil prvak sloven-
skega Parnasa France Preše-
ren, ki je za Linhartov na-
grobnik na pokopališču ob
cerkvi sv. Krištofa v Ljubljani
(sedanje Navje ob Vilharjevi
cesti) upesnil naslednje zna-
ne verze: Steze popustil nem-
škega Parnasa, / je pisal zgod-
be kranjske star'ga časa. /
Komu Matiček, Micka, hči žu-
pana, / ki mar mu je sloven-
stvo, nista znana? / Slavile,
dokler mrtvi se zbudijo, / do-
mače bote ga Talija, Klijo.
Znameniti Vrbljan je pripi-
sal domoljubnemu Radovlji-
čanu neminljive zasluge na
področjih gledališča in zgo-
dovinopisja. 

Dandanašnji avtor Matička
in Županove Micke sicer
nima takšne narodnorepre-
zentativne teže kot Prešeren
(na njegov grob ne polagata
venca uniformirana častnika,
njegov spomenik se ne diči

na nekdanjem Marijinem
trgu, njegovega portreta ni na
naših evrskih kovancih, celo
nagrada za najboljše novo slo-
vensko dramsko besedilo se
ne imenuje po njem, pač pa
po Slavku Grumu), ne more
se enačiti niti s Cankarjem,
pa vendar se po njem imenu-
jeta cesta in stanovanjsko 

Neznani in zamolčani Linhart
Pred dvanajstimi dnevi je bil po naključju odkrit neznan Linhartov portret, ki ga hrani Avstrijska nacionalna knjižnica na 
Dunaju. V slovenska berila za srednje šole, katerih prvo je izšlo leta 1849 v Trstu, je bil Linhart z odlomkom iz komedije Veseli
dan ali Matiček se ženi uvrščen šele leta 1925.

Nedavno odkriti portret razsvetljenca, zgodovinarja in dramatika Antona Tomaža Linharta
(1756-1795). Okrog osemkrat osem centimetrov velika risba s tušem še neznanega slikarja
je nastala domnevno okrog leta 1800. Hrani jo Slikovni arhiv Avstrijske nacionalne
knjižnice na Dunaju. 

Pokazal se je
portret mladega
moža z glavo,
rahlo zasukano
v levo. Lahko 
si mislite, 
da je bilo moje 
presenečenje 
veliko. Kdo bi
pričakoval, 
da bomo po 215
letih od smrti
spoznali 
Linhartov 
obraz? 

Linhartovo silhueto, 
objavljeno kot frontispic v
pesniškem zborniku 
Blumen aus Krain (Cvetje s
Kranjskega), je izdelal 
graški bakrorezec Johann
Veit Kauperz. Izvod, ki ga
hrani knjižnica Narodnega
muzeja Slovenije v Ljubljani,
je fotografiral Tomaž Lauko. 
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naselje za Bežigradom v
Ljubljani in celo dvorana v
Cankarjevem domu.

Linhartova usoda 
v šolskih berilih

Nekoč je bilo drugače. V
nasprotju s Prešernom in
Kosovelom, katerih pesmi so
bile uvrščene v srednješolska
berila takoj po smrti, ali Can-
karjem, ki je prišel v šole že
za časa življenja (Trubar se je
pojavil v Miklošičevem berilu
iz leta 1865, ki je sploh prvo z
literarnozgodovinsko razpo-
reditvijo leposlovnih besedil),
je Linhart postal del šolske
elite šele po prvi svetovni voj-
ni, to je kar petinsedemdeset
let po prvi srednješolski anto-
logiji. Sestavljavci beril so se
ga načrtno izogibali, in to
kljub temu, da je že Jernej
Kopitar na začetku 19. stolet-
ja uspešno uporabil Linhar-
tovega Matička kot učni pri-
pomoček.

Slavni jezikoslovec v svo-
jem nemško pisanem življe-
njepisu poroča, da je franco-
ski častnik grof Bellegarde
leta 1806 prosil barona Žigo
Zoisa za osebo, ki bi njegovo
šestnajstletno hčer naučila
toliko slovenščine, da bi se
lahko sporazumevala s slu-
žinčadjo. Zois je priporočil
svojega tajnika in Kopitar se
je takoj lotil dela. V francošči-
ni je sestavil tabelarni pre-
gled slovenske slovnice, sez-
nanil mladenko z njenimi
osnovami, potem pa sta se
učila "kranjščine" tako, da sta
prevajala Linhartovo prired-
bo Beaumarchaisove kome-
dije Le mariage de Figaro v
njeno materinščino. Kopi-
tar samozavestno ugotavlja,
da se je dekle v dveh mese-
cih že z lahkoto sporazu-
mevalo v slovenščini, nato
pa z otožnostjo pripominja,
da se je lepa Francozinja ta-
koj za tem odselila v Gra-
dec, se poročila in kmalu
nato ob porodu umrla.

Nihče ni prerok v svoji
domovini

Najpomembnejšemu slo-
venskemu razsvetljencu so
pripisovali prevratne ideje,
zato tudi njegova priredba Fi-
garove svatbe ni bila uprizor-
jena pred revolucionarnim
letom 1848. Linhart gotovo
ni bil prerok v svoji domovi-
ni, je pa celotno komedijo
Veseli dan ali Matiček se ženi
daljnega leta 1811 sprejel v
svojo slovnico tržaški notar
Vincenc Franul pl. Weissent-
hurn, ki je Kopitarjevo znan-
stveno slovnico, napisano v
nemščini, prestavil v italijan-
ski jezik. Franul pred začet-
kom Matička takole uteme-
ljuje svojo odločitev: Predvi-
devam, da je branje dela klasič-
nega avtorja, ki vsebuje bogato
bero besed in najbolj razločne
stavke, vedno najustreznejši
način za spoznavanje nekega
jezika v vseh njegovih pomen-

skih odtenkih. Zato sem za
praktično učenje kranjskega je-
zika izbral komedijo franco-
skega izvora, dobro sprejeto v
Nemčiji in znano tudi Italija-
nom, ki jo je v našem jeziku
mojstrsko priredil gospod Lin-
hart, eden od najslavnejših
kranjskih piscev. Odločil sem
se, da jo namesto dialogov in
besed, ki polnijo druge slovnice,
vključim v svoj Saggio gram-
maticale in dodam kranjsko-
italijansko besedišče, zapisano
po sodobnem pravopisu in očiš-
čeno tistih germanizmov, ki jih
zavračajo sodobni pisci.

Žal se je Franulova slovni-
ca zelo slabo prodajala, saj je
v enem letu prodal le nekaj
več kot desetino naklade.
Zato je razočaran pisal Va-
lentinu Vodniku, da sta pri-
zadevanje in trud, ki ju je
imel z njo, ostala nehonori-
rana, in se za vedno nehal
ukvarjati s slovenistiko (res-
nici na ljubo moramo pri-
pomniti, da se tri desetletja
pozneje nič kaj bolje niso
prodajale niti Prešernove 
Poezije iz leta 1847, saj je bila
do pesnikove smrti prodana
komaj tretjina izvodov, osem-
najst let po izidu zbirke pa se
v Novicah pritožuje založnik
in tiskar Blaznik, da mu na
policah še vedno leži dvesto
neprodanih izvodov).

Ne, v berila pa že ne!

Prvo slovensko srednješol-
sko berilo z naslovom Cvetje
slovenskiga pesničtva je izšlo
konec leta 1849 v Trstu. V sa-
mozaložbi ga je izdal profe-
sor Ivan Macun, Štajerec in
privrženec ilirskega gibanja.
Macun je visoko cenil Prešer-
na in mu je ob Lovru Toma-
nu namenil največje število
pesniških besedil, dosti manj
razumevanja pa je imel za
domačo dramatiko. V tret-
jem razdelku berila (Drama-
tički del) je objavil le odlo-
mek iz Device Orleanske
nemškega pesnika in drama-
tika Friedricha Schillerja, in
sicer v prevodu Koseskega. V
poglavju Dramatika u Slavja-
nih posveti največ pozornosti
hrvaški dramatiki, o sloven-
ski pa zapiše le nekaj vrstic in
obsodi Linhartovo priredbo:
Mi Slovenci pak u tem ne ima-
mo nič lastniga; Linhart je
močno lepo "Figaro" poslovenil
pod imenom "Matiček se
ženi"; škoda za tako versten in
po pravici slovenski jezik, da se
na taki nevaljanosti gubi.

Prva uradno potrjena beri-
la za višje gimnazije je sesta-
vil Fran Miklošič. Slavni jezi-
koslovec, ki je kot cenzor leta
1846 Prešernu črtal četrto ki-
tico Zdravljice, zaradi česar je
pesnik v Poezijah ni hotel ob-
javiti, je dvajset let pozneje v
svojem Slovenskem berilu za
osmi gimnazijalni razred ta-
kole označil avtorja sloven-
ske himne: Dr. France Preše-
ren je doslej najslavnejši pevec
slovenski, ki sluje po izverstnih
svojih pesmih po vsem Sloven-

skem. Znal je strunam glas, da
nikdar takega, in prekosil Vod-
nika, ki je zaostal daleč za
njim. Miklošič je med knji-
ževniki 18. stoletja posebej
predstavil življenje in delo
Marka Pohlina, Jurija Japlja,
Blaža Kumerdeja, Valenti-
na Vodnika in še nekaterih
manj pomembnih avtorjev,
Linharta pa omenil le na
enem mestu, in sicer kot po-
budnika za nastanek Vodni-
kove Velike pratike. Šele Ivan
Navratil, ki je leta 1881 pri-
pravil drugo izdajo tega beri-
la, je namenil Linhartu krajši
odstavek in pohvalil njegovi
spretno podomačeni veseli igri.

Prednost imata 
resnobnost in tuja 
učenost

Anton Janežič, prezgodaj
umrli slovničar in urednik
Slovenskega glasnika, je v le-
tih od 1861 do 1870 pripravil
Cvet slovenske poezije in dve
izdaji Cvetnika slovenske slo-
vesnosti. Sestavljavec se ni 
izogibal dramatiki, vendar
pa so v njegovih berilih našli
mesto le prevedeni odlomki
iz nekaterih Schillerjevih
dram. Jakob Sket, pisec zna-
menite povesti Miklova Zala,
je obvladoval srednješolsko
sceno od leta 1886 do prve
svetovne vojne. Zavestno se
je odločil, da bo namesto
tuje dramatike vključeval
slovensko, pri tem pa si še
vedno ni drznil vključiti no-
benega odlomka iz Linharto-
vih komedij, pač pa njegova
berila za višje razrede prina-
šajo odlomke zdaj neznanih
Stritarjevih dram Orest in
Regulovo slovo ter Levstikove-
ga Tugomerja. 

Grafenauer postavi 
stvari na svoje mesto

Literarni zgodovinar Ivan
Grafenauer je v tretjem delu
svoje Slovenske čitanke za viš-
je razrede srednjih in njim so-
rodnih šol leta 1925 objavil
odlomek iz Linhartovega
Matička, ki je bil odtlej zvez-
da stalnica slovenskih sred-
nješolskih beril. To pomeni,
da je dobil Linhart tisto me-
sto, ki mu ga je namenil že
Prešeren, šele po razpadu
Avstro-Ogrske. Pa tudi sled-
nji je šele pri Grafenauerju
dobil polno priznanje, saj je
bila v njegovih berilih prvič
objavljena pesem Nezakon-
ska mati, ki je bila za Levsti-
ka ena najlepših lirskih pes-
mi na svetu sploh. Prav tako
se je v njih prvič pojavila
Zdravljica, čeprav je že leta
1900 Anton Aškerc, ured-
nik Prešernovega albuma, 
posvečenega stoti obletnici
pesnikovega rojstva, zapisal:

Zakaj naši čislani šolniki
niso sprejeli v srednješolske či-
tanke Prešernove Zdravice,
nam ne gre v glavo. To naj-
krasnješo himno Prešernovo
bi moral vsak abiturient zna-
ti na pamet!

Macun je visoko
cenil Prešerna in
mu je ob Lovru
Tomanu 
namenil največje
število pesniških
besedil, dosti
manj 
razumevanja 
pa je imel za 
domačo 
dramatiko. 
O njej je zapisal
le nekaj vrstic 
in obsodil 
Linhartovo 
priredbo: Mi
Slovenci pak u
tem ne imamo
nič lastniga;
Linhart je 
močno lepo 
"Figaro" 
poslovenil pod
imenom 
"Matiček se
ženi"; škoda za
tako versten in
po pravici 
slovenski jezik,
da se na taki 
nevaljanosti
gubi.

Slikar in grafik Božidar Jakac se je pri izdelavi svojega 
portreta Antona Tomaža Linharta posvetoval z literarnimi
zgodovinarji. S sepijo narejeno risbo hrani Mestni muzej
Radovljica. Fotografiral jo je Miran Kambič.

Prva šolska objava odlomka iz Linhartove komedije 
Veseli dan ali Matiček se ženi (tretji del Grafenauerjevega
berila Slovenska čitanka za višje razrede srednjih in njim
sorodnih šol iz leta 1925). Po izvodu, ki ga hrani Biblioteka
SAZU v Ljubljani. 

Naslovna stran v italijanščini napisane slovenske slovnice
iz leta 1811. Po nemškem Kopitarjevem izvirniku jo je z
Vodnikovo pomočjo priredil tržaški notar Vincenc Franul
pl. Weissenthurn. Izvod, ki ga hrani knjižnica Narodnega
muzeja Slovenije v Ljubljani, je fotografiral Tomaž Lauko. 
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Letos "le" pet mrtvih
Stanje prometne varnosti je letos veliko boljše
kot lani, saj je do 14. februarja na slovenskih
cestah umrlo pet oseb, medtem ko v enakem 
obdobju lani kar devetnajst. Podobno je na
Gorenjskem, kjer letos še ne beležimo smrtnih
žrtev, v enakem obdobju lani pa so bile štiri.
Tudi v preteklem tednu (od 8. do 14. februarja)
prometne nesreče na slovenskih cestah niso 
terjale smrtnih žrtev, so sporočili z Generalne
policijske uprave. Na Gorenjskem so policisti
obravnavali 28 prometnih nesreč, pri tem pa se
je ena oseba lažje in ena huje ranila. Zaradi
vožnje pod vplivom alkohola so gorenjski
policisti pridržali kar dvanajst voznikov. 

Damjana Šmid

moj pogled

Moj otrok ima avtizem (6)

Otroci, ki imajo avtizem, so
za številne uganka. To naj-
brž izhaja iz naše želje, da bi
vse poznali, vedeli, kako delu-
je, popravili ali nadzorovali.
Kar ne poznamo, obarvamo s
črno ali belo barvo. Ali nas
privlači ali odbija. Ti otroci
pa so tako mavrični, če jih le
znamo pogledati in jim pu-
stiti, da na svoj način vpliva-
jo na svet. Čudijo se sončnim
žarkom in strmijo v polno
luno. Za nas izguba časa, za
njih le navada ali kaj več?
Včasih si želim, da bi lahko
videla, kar gledajo, slišala,
kar poslušajo, in čutila, kar
občutijo. Mogoče zato, ker to
počnejo tako intenzivno, ne
površno kot mi, ki hitimo sko-
zi svet. Tako delajo tudi s ta-

lenti, vendarle le ob spodbudi
pravih ljudi, ki prepoznajo v
njih bogastvo. Kar počnejo,
počnejo z vso strastjo do živ-
ljenja. Ali pa ne počnejo nič.
Kot da ne znajo biti polovi-
čarski. Njihova nadarjenost
na področju glasbe, risanja,
tehnike je lahko neprecenlji-
va. Če postane to način za
vključevanje v družbo, je živ-
ljenje lažje. Ni lahko, je pa
lažje. Prav tako jim lahko ko-
risti njihov spomin, ki podro-
bno shrani in prikliče številne
podatke. Vendarle se morajo
kljub temu učiti vsakodnev-
nih veščin, razbirati sporoči-
la iz okolja in se nanje odzi-
vati. Razumemo lahko, za-
kaj je zanje težko komunici-
rati. Ne znajo ločiti uporab-

nih sporočil od neuporabnih,
jasnih od nejasnih in težko
prepoznajo neverbalno ko-
munikacijo. Tudi nam je po-
gosto težko ob poplavi vseh
besed, zanje pa je to že pravi
stres. Nekateri sploh ne opa-
zijo, da se pogovarjamo z nji-
mi ali pa so pretirano glasni.
Tudi šale zanje niso prav nič
smešne, saj jih razumejo do-
besedno. Otroci ne povedo,
kaj bi želeli imeti, ampak s
svojo roko ali z roko starša
pokažejo na določen predmet.
Značilnost, ki bode v oči, pa
je ponavljanje stavkov ali
eholalija. Če mi vprašamo
"ali si imel lep dan?", se v
tem primeru zgodi, da otrok
ponovi "ali si imel lep dan",
namesto da bi odgovoril. 

"Že takoj v nedeljo so se vse
štiri hčerke prikazale na vra-
tih, držale so mi pridigo o
moji starosti pa o tem, kako
so imele rade mamo in kako
je ona imela rada mene, jaz
pa, da želim, pacek nemar-
ni, onečastiti njeno ime s
tem, da mislim na druge
ženske. Na glavo so mi na-
kopale še vnuka, ki naj bi
me spodbujal k molitvi in
ne k pregrešnim mislim, pa
ni bilo nič od tega. Ko bi mi
vsaj kosilo skuhale, ko so že
ropotale, pa še tega niso sto-
rile!"
Pravzaprav bi vse skupaj
ostalo pri šali, če ne bi hčer-
ke zagnale preplaha. Ena od
sosed mu je celo prinesla na
nos, da jo hčerke vsak dan
kličejo in poizvedujejo, če
kakšna ženska obiskuje nji-
hovega očeta. Namesto da bi
se hčerke oglasile vsaj en-
krat na teden in mu kaj sku-
hale, pa pospravile, zlikale
perilo in podobno, so potuh-
njeno trepetale, da jim oče
morebiti ne bi zapravil časti
in premoženja.
"Velikokrat sem že slišal za
podobne zgodbe, toda zme-
raj se mi je zdelo, da tisti, ki
so jih pripovedovali, pretira-
vajo. Da otroci niso taki, da
ne morejo biti. Ko sem pre-
izkusil na lastni koži, so se
mi šele odprle oči," je nada-
ljeval Ivan.
S pokojno ženo sta bila varč-
na, tako da mu ni bilo treba
gledati na vsak evro. Odločil
se je, da se še enkrat odpravi
v toplice, saj mu je bilo tam
všeč, pa tudi družba, ki jo je
doma pogrešal, je bila zme-
raj pri roki.
"Vnuk me je sicer peljal, a
med vožnjo si ni mogel kaj,
da ne bi govoril o grehu in
teh rečeh. Ja, ja, ja, Milena,
saj vem, da se ti zdi smešno,
vidim te, kako se pritajeno
hahljaš, ampak - govorim ti
po resnici! Prvi dan je ostal z

menoj, verjetno zato, da si je
malo ogledal teren, če bi kje
videl kaj nevarnega zame.
Resnici na ljubo pa moram
priznati tudi to, da me je
vzel s seboj na bližnjo žup-
nijo, kjer je živel njegov so-
šolec. Lepo so nama postre-
gli in že dolgo nisem tako
dobro jedel, pa si je možakar
kuhal sam. Vsa čast mu!"
Žal Ivan tokrat ni imel sre-
če. Ženske, ki so se z njim
želele družiti, so se mu zde-
le sitne, opravljive in malen-
kostne.
"Očitno sem imel smolo,
kajti vsaka, s katero sem se
zapletel v pogovor, je spet
nergala samo o denarju. O
tem, kako je kje za cent
dražje kot drugje, pa o tem,
kaj lahko za enako ceno do-
biš v kakšnih drugih topli-
cah, pa o tem, v kateri trgo-
vini se cenovno bolj splača
kupovati. Potem mi je bilo
vsega dosti, pa sem najbolj
vsiljivi lepo dejal, da če že
misli v toplicah uživati, naj
potem ne prešteva vsakega
porabljenega centa. Seveda
je bila užaljena in me je za-
čela opravljati pred drugimi.
Še dobro, da je šla kmalu do-
mov, drugače bi me spravila
ob vso družbo," si Ivan ne
more kaj, da ne bi kakšne
rekel tudi na račun žensk.
Domov se je vrnil slabe volje
in z občutkom opeharjeno-
sti. Načrti o tem, da bo sre-
čal "kakšno prijazno", so se
mu podrli. 
Nekoč, ko je brskal po upo-
kojenski reviji, so mu padli
v oči mali oglasi. Začel jih je
prebirati in nenadoma je od-
kril novo pot, ki bi ga pripe-
ljala iz osamljenosti. 
"Vzel sem si čas in začel kli-
cati vse po vrsti, ki so imele
objavljeno telefonsko števil-
ko. Dobro sem se zabaval
že s tem, da sem sogovorni-
ce razumel, saj so nekatere
govorile v nemogočih na-

rečjih. Vabile so me k sebi
na obisk, se mi ponujale, da
pridejo one k meni. Ena, ki
je bila zelo zgovorna, mi je
že v prvo postavila tarifo za
svoje usluge, češ da je ona
brezplačno stregla samo pr-
vemu možu, potem pa ni-
komur več. Ugotovil sem,
da se tak biznis marsikateri
splača. Neka Poldka (ime je
izmišljeno) se je že od upo-
kojitve naprej selila od ene-
ga vdovca k drugemu, vsa-
kemu malo stregla, in ker je
izbirala take, ki so imeli kaj
pod palcem, je tudi poskr-
bela zase, da ji ni nič manj-
kalo. Nazadnje je bila pet
let z nekim invalidom, ki ji
je v oporoki namenil hišo, a
so pokojnikovo željo njego-
vi otroci uspešno izpodbili,
češ da oče ni bil pri zdravi,
ko se je tako odločal. Na-
slednja gospa bi sicer ne ži-
vela z menoj, ampak bi me
po potrebi vozila k zdravni-
ku, hodila z menoj na izlete
in podobno. Odločno pa je
povedala, da njej za kakšne
packarije ni več, ker je ime-
la moža, ki jo je pogosto va-
ral in so se ji te reči zagnu-
sile."
Med članki v tej reviji pa je
odkril še nekaj drugega: da
lahko gre na računalniški te-
čaj. Najprej je pomislil, kaj
mi bo, saj sem prestar, po-
tem pa se je spomnil na sa-
moto, v katero je uklet 24 ur
na dan, in z nasmehom na
obrazu in malo dobre volje
je uredil tudi to. Prijazen
glas na drugi strani telefona
pa mu je zagotovil, da ga bo
že kdo od drugih tečajnikov
mimogrede pobral z avtom,
tako da mu za to ni treba
skrbeti.
Ivan je ugotovil, da se lahko
tudi iz običajnih stvari rodi
pustolovščina in tega je bil
zelo vesel.

(se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Mislejeva nima 
bipolarne motnje
V Kopru nadaljujejo sojenje Kristini Mislej, 
obtoženi umora svojih dveh otrok. Nazadnje sta
pred sodni senat stopili klinična psihologinja in
psihiatrinja, avtorici novega psihiatričnega 
izvedenskega mnenja, v katerem sta zavrgli tezo
o bipolarni motnji pri obtoženi. Po njunem se
pri Mislejevi izkazujejo znaki t. i. border line
osebnostne motnje. Njene značilnosti so 
predvsem čustvena nestabilnost, notranja 
negotovost, motena samopodoba in impulzivno
vedenje. Strokovnjakinji je presenetila tudi 
precejšnja čustvena nevtralnost obtožene, ko je
opisovala zadnji dan življenja svojih otrok. 

Obtožena zlorabe 
prostitucije
Na ljubljanskem sodišču so zaradi zlorabe 
prostitucije začeli soditi nekdanjima partnerjema
- tridesetletnemu Damjanu Puzavcu in 22-letni
Urški Žnidaršič. Puzavcu obtožba očita, da je 
v več stanovanjih v Ljubljani izkoriščal dvanajst
deklet, ki so se predajale prostituciji. Za pol ure
spolnih storitev so stranke odštele 65 evrov, za
uro pa sto evrov, dekleta pa naj bi Puzavcu vsak
dan izročala po 65 evrov, četudi niso imele
strank. Obtoženi naj bi se ukvarjal tudi s prodajo
spremstva, ki je vključevalo tudi spolne storitve,
kar naj bi stalo nekaj sto evrov. Drugoobtožena
naj bi Puzavcu pomagala voditi posel, za 
prostituiranje pa naj bi pridobila vsaj eno dekle.
Obtožena zavračata očitek, da bi koga silila 
v prostitucijo. "Počutil sem se kot nekakšen 
rešitelj, ki opravlja dobro delo. Vsi moški so 
odhajali povsem sproščeni, kar je dobro za vso
družbo," je na primer razložil Puzavac, ki ga 
javnost pozna tudi pobegu po izkopanem rovu
iz strogo varovanega srbskega zapora v Sremski
Mitrovici, kjer je prestajal enajstletno zaporno
kazen zaradi umora. V Sloveniji zoper njega
teče tudi postopek iz leta 2003 zaradi 
domnevnega poskusa umora.
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Zgodba o Ivanu, ki ni dovolil, da bi ga živega zakopali

Dokler bom živ, bom migal



Miha Naglič

Ena najbolj prepoznavnih
domoznanskih knjig, ki so
lani izšle na Gorenjskem, je
monografija vasi Mišače (v
občini Radovljica). Napisal jo
je Rok Gašperšič in ji dal na-
slov Mišače in rodbina Pe-
gam. Knjigo je uredil dr. Mi-
ran Hladnik, življenje pa je
že pred tem uredilo tako, da
se je avtor, rojen 9. avgusta
1941 v Kropi, 8. avgusta 1970
poročil z Marjeto Pegam, Až-
manovo iz Mišač in se po po-
roki k Ažmanovim tudi pre-
selil. In kako je ta mož, ki je
po stroki gozdar, po srcu tudi
lovec, postal še domoznanec?
Začelo se je tako, da sta z
ženo iskala grob njenega sta-
rega očeta. "Opisal bom,
kako sem iskal podatek, kje je
pokopan Anton Pegam, ki je
umrl kot vojni ujetnik 29. ju-
lija 1919 v italijanskem tabo-
rišču v južni Italiji. Opis po-
dajam z namenom, da bi moj
postopek in naslovi koristili
tistemu, ki si želi pridobiti
podobne podatke. Antona so
v začetku leta 1916 mobilizi-
rali v 17. pehotni polk. Do
konca vojne je bil s svojim
polkom vkopan na bojni črti
na gori Monte Chiesa na Ti-
rolskem. Po kapitulaciji
Avstro-Ogrske so Italijani vo-
jake zajeli in jih odvedli v ta-
borišče v južni Italiji, kjer so
bile slabe razmere in je veliko
ujetnikov umrlo v epidemiji
španske gripe, med njimi
tudi Anton Pegam. Podatek o

smrti vojaka Antona Pegama
je vdovi posredoval Rdeči
križ. V uradnem poročilu
RK, datirano 13. januarja
1920 (št. spisa T 330/20-5), je
zapisano, da je dan smrti 29.
julija 1919, za kraj smrti pa
navajajo ujetniško taborišče
'Casale D'Altamura, Bari,
Južna Italija'. Iz uradnega po-
ročila ni razvidno, kje je An-
ton pokopan. Zato sem se
obrnil na županstvo mesta
Altamura. Že v nekaj dneh je
prišel odgovor, da nimajo po-
datkov. Nato sem se po na-
svetu Kobariškega muzeja
obrnil na Österreichisches
Staatsarchiv Wien, Vojni od-
delek. Od tam so mi kmalu
posredovali podatek, da ima-
jo v mrliških knjigah padlih
in umrlih od 1914 do 1918
podatek, izstavljen od mesta
Genzano, da je 29. julija
1919 tam umrl Anton Pe-
gam. Obrnil sem se na občin-
ski urad mesta Genzano
(Municipio Genzano, provin-
ca Potenza). Odgovor sem
dobil v enem tednu. V njem
sporočajo, da imajo v arhivu
poročilo o smrti Antona Pe-
gama, ki je umrl v bolnici,
vzrok smrti pa je bila španska
gripa. Pojasnili so, da so
umrle vojne ujetnike pokopa-
vali na mestnem pokopališču
v skupno grobišče. To nima
nobenega obeležja, vendar
površino ustrezno vzdržuje-
jo. Na mojo prošnjo so mi po-
slali tudi kopijo mrliškega li-
sta 'ATTI DI MORTE'. Do-
kument ima št. 127. Čez en

teden sem dobil še debelo ku-
verto s prospekti in z zemlje-
vidi pokrajine Basilicata, če bi
se odpravil na jug Italije obis-
kat pokopališče v Genzanu."
Tako to gre. Gašperšičeva
knjiga je, kot rečeno, mono-
grafija vasi Mišače, v katero je
vpletena zgodba rodbine Pe-
gam. Knjigo uvaja predgovor
etnologinje Tatjane Dolžan
Eržen iz Gorenjskega muzeja
v Kranju. Sledijo poglavja:
Iskanje in spoznavanje pred-
nikov (iz tega je tudi gornja
zgodba), Odkrivanje preteklo-
sti naših vasi, Življenje in
delo prednikov, Geografija
Mišač, Ob zatonu tradicional-
nega kmetovanja, Mišače ne-
koč, Življenje in kmetovanje
po 2. svetovni vojni, Današ-
nje Mišače in prebivalci, Až-
manova kmetija 1751-2008,
Rodovnik rodbine Pegam
1550-2008, Kazala in Fotoal-
bum (ta vsebuje čez sto strani
fotografij). Res zanimivo bra-
nje in množica slik. Navedi-
mo samo še odlomek iz po-
glavja o zatonu kmetovanja.
"Opuščala so se številna tradi-
cionalna kmečka dela, kot so
pletev, žetev, mlačev, puljenje

korenja, pese, repe, kolerabe,
obrezovanje in izdelava zasip-
nic, ličkanje koruze, ročna
košnja in obračanje in zlaga-
nje v kupe ter sušenje v kozol-
cih, priprava stelje, izdelava
butar, razvažanje in trosenje
gnoja ipd. Iz vsake hiše so na-
mreč domači odhajali v služ-
bo in otroci v šole in tako
doma ni bilo več ljudi, ki bi
odšli na njivo in po cel dan
pleli. Večino njiv smo zaseja-
li s travo. Kmetje smo si na-
kupili kompletno strojno lini-
jo za spravilo sena, kosilnico,
obračalnik, zgrabljalnik, na-
kladalko in puhalnik. Vsak
svoje. Koničarjevi, Tomažov-
čevi, Ažmanovi in Boštjanovi
smo postavili na svojih sked-
njih tudi ventilatorske kanale
in rešetke za dosuševanje
sena. Ker smo imeli jame za
gnojevko, smo si morali kupi-
ti tudi cisterne. Skupni naku-
pi so bili mešalnik gnojevke,
cepilnik za drva, kultivator,
ježi, sadilnik in izkopalnik
krompirja. Pri skupnih naba-
vah smo sodelovali Toma-
žovc, Ažmanov, Komarjev in
Matijovc. Nekaj od teh stro-
jev, ki jih ne rabimo, smo že
prodali. Postopno smo začeli
opuščati tudi tradicionalno
rejo prašičev za domači zakol
ali prodajo in tako tudi ni bilo
treba sejati pese, repe in kore-
nja. Še celo kokoši smo opu-
stili." Kakorkoli že, knjiga
Roka Gašperšiča je za zgled
in spodbudo, da bi ga posne-
mal še kdo iz drugih krajev
na Gorenjskem!
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Med nastopajočimi na le-
tošnji osrednji prireditvi
Slovencev na Koroškem v
Celovcu v počastitev sloven-
skega kulturnega praznika
so sodelovali tudi učenke in
učenci Osnovne šole Polja-
ne iz Ljubljane in glavnih
šol Borovlje/Ferlach in Ve-
trinj/Viktring na Koro-
škem. Idejo za sodelovanje
sta leta 1994 dala takratni
Zavod za šolstvo in šport
Republike Slovenije in
Medkulturni center na Du-
naju, leta 1995 pa so učenci
iz Borovelj in Vetrinja prvič
prišli na osnovno šolo Pol-
jane v Ljubljani, se spomi-
nja Franceska Žumer (roje-
na je bila na Beli v občini
Preddvor - op. p.) iz ljub-
ljanske osnovne šole, ki je
skupaj z učiteljicami Nado
Malle iz glavne šole Vetrinj

in s Tatjano Kupper ter z
Matildo Boročnik z glavne
šole v Borovljah naredila
prve korake v tem sodelova-
nju. "Od takrat naprej se
vsako leto srečujemo dva-
krat, enkrat na avstrijski in
enkrat na slovenski strani.
Srečanja so vsebinsko boga-
ta, saj obsegajo spoznava-
nje slovenskih in koroških
literarnih ustvarjalcev ter
pisanje v slovenščini. Osno-
va za literarno ustvarjanje
so prebrana dela. Poleg tega
učenci iz Koroške spozna-
vajo posebnosti Slovenije,
učenci iz Slovenije pa po-
sebnosti Koroške in življe-
nje Slovencev na Koro-
škem," je povedala France-
ska Žumer. 
Zadnje srečanje je bilo v
kulturnem središču K&K v
Šentjanžu v Rožni dolini na

Koroškem. Literarni tabor
je bil namenjen spoznava-
nju mladinskih del pisatelja
Slavka Pregla, še posebej
zgodbe Odprava zelenega
zmaja, ki je bila napisana že
pred več kot dvajsetimi leti,
pa njena humorna vsebina
še vedno privlači mlade
bralce. Učence je pisatelj
tudi obiskal in jim prebiral
basni iz najnovejše knjige
Petelin na gnoju. Ker je 
potekal literarni tabor 22.
junija, na dan zemlje, so
učenci pisali zanimive pri-
povedi, v katerih so izražali
bojazen o neizbežni katas-
trofi na Zemlji, če ne bomo
do nje prijaznejši. 
"Vsi že nestrpno pričakuje-
mo srečanje prihodnjega
junija in prihod koroških
slovensko govorečih učen-
cev v Ljubljano. Tudi njim

bivanje pri nas in spoznava-
nje slovenskih naravnih in
kulturnih zanimivosti, obi-
čajev, našega načina življe-

nja in naše govorice dopol-
njujejo in bogatijo šolski
vsakdan," je povedala Fran-
ceska Žumer. 

Knjige in knjigoljubi (34)

Monografija vasi Mišače
Rok Gašperšič, 
Mišače in rodbina Pegam,
Monografija vasi,
samozaložba, Mišače,
2009, 352 strani, 25
evrov, naročila na
rok.gaspersic@siol.com

Slovenci v zamejstvu (182)

Med Šentjanžem in Ljubljano

Naslovnica knjige

Mišačani in Dobravci, fantje na štelengi leta 1934

Mišače

Družina Antona Pegama,
okoli l. 1900

Ažmanova šterna, kamnito
korito je iz leta 1898

Glavne organizatorke srečanj učencev iz Ljubljane, Vetrinja
in Borovelj so se srečale na Prešernovi proslavi v Celovcu,
od leve: Franceska Žumer, Nada Malle, Matilda Boročnik in
Tatjana Kupper. / Foto: Jože Košnjek
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razgled

Po pustu pride post. Ta je že
od nekdaj predvsem verska
zadeva in zahteva. Kristjani
naj bi se v tem času spomi-
njali na tistih 40 dni, ki jih je
Jezus preživel v puščavi, kjer
je ob postu in v prestanih
skušnjavah duhovno dozorel
za javno delovanje in veliko-
nočni finale v Jeruzalemu. V
postnem času in vsak petek
naj bi tudi kristjani živeli po
njegovem zgledu, se poglobi-
li vase, to in ono premislili,
skušali sami v sebi dozoreti
za večjo spremembo. Za več-
jo odpornost do "krize", de-
nimo.
Preteklost in sedanjost hkra-
ti pričata, da post ni le ver-
ska, ampak tudi zelo praktič-
na zadeva. V naših krajih pri-
de postni čas zmeraj takrat,
ko je konec zime in se zače-
nja pomlad. Z drugimi bese-

dami: to je čas, ko je (bila)
večina pridelkov preteklega
leta že pojedenih, novih pa
še ni. Ekonomski funda-
ment religiozne nadgradnje,
bi rekel Marx. Reveži, ki jih
je bilo v naši deželi v starih
časih zmeraj veliko več kot
bogatih (in zdaj bo spet
tako), bi v tem obdobju torej
ne imeli kaj dosti jesti, tudi
če post ne bi bil zapovedan.
"Vsi stari se še spominjate
našega nekdanjega posta. Ko
je polnočni zvon oznanil pe-
pelnico, tedaj je bilo konec
vsake mesne jedi do velike
noči. Ves post nismo užili ne
koščka mesa ne kanca masti
in vendar je bilo toliko vese-
lega zdravja po družinah ..."
S temi besedami se je Fran
S. Finžgar spominjal posta,
kakor so ga prakticirali v kra-
jih pod Stolom, v njegovih
mladih letih, še pred kon-
cem 19. stoletja. Ko je dr.
Marija Stanonik raziskovala
etnološki vidik prehrane na
Žirovskem, je prišla do pre-
cej drugačnih ugotovitev.
"Strašno so držali nanj" - na
post - so ji zagotavljali starej-
ši ljudje o svojih prednikih,
"zato so bili pusti, razdražlji-
vi, nataknjeni, ker so bili lač-
ni. Po kmetih so sicer dajali
redne obroke, da ne bi opeša-
li, vendar v manjših količi-
nah in manj zabeljeno". Pri
bajtarjih pa razlike skorajda
ni bilo, prej in potem je bilo
predvsem zelje: "Nič dosti se
ni poznalo, da je post, ker
smo zelje skozi imeli. Nekaj-
krat je mama skuhala alelujo
za južino, repne olupke in
malo ajdove moke, tisto vem,
ko nisem marala." Kakšen je
bil tedaj v resnici post naših
prednikov - vesel in zdrav ali
pust, razdražljiv in natak-
njen?

Da se časi in razmere res
spreminjajo, se kaže tudi v
postnih navadah. V prena-
žrtih časih, kakršni so na-
stopili v zadnjih desetletjih,
vse več ljudi manj je tudi
zato, ker je zdravo. Za Jude
v Stari zavezi je hrana božji
dar, postijo se, ker je taka
božja zahteva. Slovenci so
se stoletja postili, ker je tako
zahtevala Cerkev, še večkrat
zato, ker tako ali tako niso
nič imeli. V 21. stoletju se
Slovenec, kot vsak moderni
Evropejec posti predvsem
zato, ker je zdravo. Zaradi
sebe. Eni to počno ob dolo-
čenih dnevih, drugi cele
tedne, tretji vse leto. Postiti
se seveda ne pomeni nič je-
sti. Ješ lahko tudi petkrat na
dan in v čisto spodobnih ko-
ličinah. Važno je predvsem
to, da je hrana manj tolsta,
bolj zdrava, bolj izbrana.
Učinek se ne pozna le v 
kilogramih telesne teže in
obsegu pasu, temveč tudi v
počutju. Vse več je ljudi, 
posebno v intelektualno za-
htevnejših poklicih, ki ugo-
tavljajo, da pomenijo spre-
menjene prehrambene na-
vade tudi boljše počutje,
boljšo delovno in siceršnjo
formo. Tako posodobljeni
post je torej ena od oblik so-
dobnega egoizma. Postiš se
zaradi sebe, ne zaradi dru-
gih ali celo Bogu na čast. To
samo po sebi ni slabo. Ven-
dar pri tem ne bi smeli po-
zabiti na tisto staro, duhov-
no razsežnost posta. Ko si
manj nažrt, si bolj odprt.
Kadar je v človeku manj
hrane in se njegovo telo ne
posveča le prebavi, je v
njem dejansko več prostora
za vse drugo. Če ne za
Boga, pa vsaj za drugega, za
svojega bližnjega.

Po pustu post
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

Tako. Zdaj imam pa cirkusa,
vključno s tako imenovanim
raziskovalnim novinarstvom,
vrh glave. Da se razumemo. S
cirkusom na noben način ne
mislim pisanja in poročanja
množičnih občil o tragičnem
dogodku, ko sta bulmastifa v
Ljubljani dobesedno razčetveri-
la človeka. Namesto da bi slo-
venski novinarji, ki bedijo nad
tragedijo, raziskovali v smeri kr-
šenja veljavnih zakonov in
menda celo ustave s strani naj-
višjih političnih krogov v državi,
se ubadajo (v aktualnih okoliš-
činah) s povsem obrobno temo,
to je s problemom sodomije. Se
pravi, s človekovo spolno zlora-
bo štirinožcev takšne in drugač-
ne "provinience". V aktualnem
primeru zdaj, žal, že pokojnega
zdravnika Saše Baričeviča.

Uvodoma naj nekaj stavkov po-
svetim nesrečnemu zdravniku,
ki je imel medicinski center do-
mala tik pod mojo kuhinjo.
Številni moji sosedje so bili nje-
govi pacienti. Vsi vedo o njem
povedati samo dobro. (Vključ-
no z mojo mamo, ki je bila
prav tako njegova pacientka,
kar pa, da se razumemo, na ta
diskurz ne vpliva niti minimal-
no.) V nasprotju z marsikate-
rim drugim "dohtarjem" je bil
Saša Baričevič prijazen in nad-
vse ustrežljiv. In menda prav
nič samovšečen. Ali je ali ni
spolno zlorabljal bulmastifov, je
za nepravno in do skrajnih
meja skorumpirano državo,
kot Slovenija očitno je, povsem
obrobnega pomena. 
Povedano drugače, z vidika
pravne države in posledično

njenega ugleda je razkrivanje
pokojnikovih domnevnih spol-
nih užitkov, ki so zagotovo de-
kadentni in kot taki družbeno
nesprejemljivi, strel v prazno.
Če bi bilo to v tem trenutku vsaj
malo pomembno in v korist dr-
žavi, potem domnevnim razis-
kovalnim novinarjem svetu-
jem, da odkrijejo, ali, denimo,
ugledna in vplivna gospa Kuni-
gunda Parkelj, oseba je kajpak
izmišljena, spolno zlorablja
svojega čistokrvnega mačka ali
ne? Ko bo naša pravna država
toliko napredovala, da bo pre-
verjala zlorabo slehernega ka-
narčka, bo Slovenija na konju. 
Do takrat pa, lepo prosim, naj
se slovenska javnost vključno z
medijskimi psi čuvaji vpraša,
kdo je pravzaprav zaslužen za
to, da so bili psi pokojnemu

zdravniku vrnjeni, čeprav ni
bil njihov uradni lastnik. Iz
tega sledi enako pomenljivo
vprašanje: kdo bo plačal ozi-
rom odgovarjal za napad teh
istih psov na Tržičana Stani-
slava Megliča. Odgovor je na
dlani: plačali bomo davkopla-
čevalci, odgovornosti pa ne pri-
zna nihče. Niti prvi odgovorni
- kmetijski minister Milan Po-
gačnik ne. Vladnega predsed-
nika Boruta Pahorja sprašu-
jem: kdaj boste v praksi udeja-
njili odgovornost, s katero se
pred kamerami šopirite, ko
pravite, da za to in to zadevo
"prevzamete polno odgovor-
nost". S smrtjo zdravnika
Saše Baričeviča je priložnost
za vaše napovedi, da ne rečem
politična natolcevanja več kot
primerna. Žal. 

Naslednje, kar me (kot novi-
narko) izjemno zanima, 
je: priimek in ime druge ose-
be, ki je v spolni ekshibiciji 
na Oražmovi v Ljubljani 
domnevno dejavno sodelova-
la. Gre za visokega vladnega
oziroma državnega funkcio-
narja? Morda za uglednega
pravnika? Morda za katerega
drugega uglednega zdravnika
ali veterinarja ali profesorja?
Domnevna slovenska elita je
namreč silno razširjena in ne-
predvidljiva.
In še to. Kaj si o vsej zadevi in
s strani pravic posameznika,
čeprav pokojnega, mislite vi,
gospa Zdenka Čebašek Trav-
nik? Za svoj državni položaj
ste nekam nenavadno tiho.
Vsekakor pa bolj kot v primeru
tako imenovanih izbrisanih. 

7

Vaš razgled

Januar 2010. Prelep zimski večer s pogledom s smučišča Krvavec v obzorja
sveta ... Foto: Tina Dokl 

petek, 19. februarja 2010

Gospa ZČT pa nič

Skrivnostna polna luna, njeno moč so poznali že v starih časih. Se kdaj
vprašate, ali vpliva tudi na vaše razpoloženje? Foto: Tina Dokl 
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Štefan Žargi

Bled - Kot so predstavili na
torkovi novinarski konferen-
ci, so v Savini dejavnosti Turi-
zem v skladu s prenovljenimi
strateškimi usmeritvami raz-
voja v septembru 2009 usta-
novili novo družbo za oprav-
ljanje turistične dejavnosti
Sava TMC, d. o. o., s sedežem
v Kranju. Glavna naloga te
družbe je podpora družbam
dejavnosti Turizem pri vzpo-
stavitvi učinkovitega sistema
upravljanja, ki bo temeljil na
poenotenju vseh ključnih po-
slovnih procesov. 

Krovna blagovna znamka

Dejavnost Turizem Poslov-
ne skupine Sava predstavlja
enega ključnih turističnih po-
nudnikov v Sloveniji. Družbe
Sava Hoteli Bled, Terme
3000, Terme Ptuj, Zdraviliš-
če Radenci, s Termami Ba-
novci in Terme Lendava, od
lani delujejo pod okriljem
skupne blagovne znamke
Sava Hotels & Resorts. Celo-
tna skupina letno zabeleži več
kot 1,1 milijona nočitev, kar
predstavlja 14 odstotkov vseh
turističnih nočitev v Sloveniji.
14 hotelov kategorije s 3, 4 in
5 zvezdicami, šest apartmaj-
skih kompleksov in pet kam-
pov letno obišče dobrih tristo
tisoč gostov. Družbe gradijo
svoj razvoj na oblikovanju
privlačnih programov well-
nessa in zdraviliškega turiz-
ma, kongresov in srečanj,
golfskega turizma, družin-
skih počitnic in kampiranja.

Kriza lani vzela devet 
odstotkov prihodka

Zaostrene razmere na turi-
stičnem trgu, ki jih je pov-
zročila svetovna gospodarska

in finančna kriza, so v letu
2009 vplivale tudi na poslo-
vanje Savine dejavnosti Turi-
zem. V družbi Sava Hoteli
Bled, ki je vezana predvsem
na tuje trge, saj tuji gostje tu
ustvarijo 95 odstotkov vseh
nočitev, so zaznali precejšen
upad prihodov gostov z ne-
katerih ključnih trgov, zlasti
Velike Britanije in ZDA, v
prvi polovici leta pa so zabe-
ležili tudi znaten upad pro-
daje na segmentu kongres-
nega turizma. V termah in
zdravilišču v severovzhodni
Sloveniji, kjer smo bolj veza-
ni na slovenski trg, se kriza
ni tako izrazito odražala v
zmanjšanju števila nočitev,
pač pa smo bili izpostavljeni
večjim cenovnim pritiskom s
strani trga. Lani so tako v ce-
lotni dejavnosti Turizem do-
segli 1.106.728 nočitev, kar
je tri odstotke manj kot v letu
2008. Na Bledu se je število
nočitev, glede na leto 2008,
zmanjšalo za deset odstot-
kov, v družbah v severovz-
hodni Sloveniji pa je ostalo
na ravni preteklega leta. Po-
sledično so se znižali tudi
prihodki od prodaje v celotni
dejavnosti. S protikriznimi

programi jim je uspelo v to-
likšni meri ublažiti posledice
krize, da bo dejavnost Turi-
zem lansko poslovno leto za-
ključila z dobičkom.

Letos načrtujejo 
za desetino več

Novoustanovljena družba
Sava TMC je odgovorna za
krovne trženjske in prodajne
aktivnosti, nabavo, vodenje
investicij, uveljavljanje eno-
tnih standardov poslovanja
ter razvoj sistemov kakovosti
storitev v dejavnosti Turi-
zem. Pri tem usklajuje aktiv-
nosti posameznih družb na
omenjenih področjih, jim
daje strokovno podporo in
določa enotno politiko delo-
vanja. Z aktivnejšim in bolj
usklajenim trženjem ponud-
be dejavnosti Turizem bodo
zagotovili trajno rast prodaje,
nočitev in zasedenosti name-
stitvenih zmogljivosti. V letu
2010 tako načrtujejo dese-
todstoten dvig prodaje, glede
na leto 2009. Pri tem naj bi
ustvarili 1.191.490 nočitev,
kar pomeni desetodstotno
rast števila nočitev v hotelih
in apartmajih ter 4,5-odstot-

no rast v kampih. Glavni cilj-
ni trgi, na katere se bodo v
prihodnje usmerjali, bodo:
Italija in Mediteran, Balkan
in vzhodna Evropa (Poljska,
Češka, Madžarska, Makedo-
nija, Romunija, Bolgarija,
Srbija, Hrvaška, BiH), Nem-
čija, Avstrija in Švica, Skan-
dinavija in Beneluks ter pre-
komorski trgi: Južna Azija,
Japonska, Izrael, Velika Bri-
tanija, ZDA.

Novi trženjski prijemi

V družbi Sava TMC so že
pripravili nekaj novih akcij in
trženjskih prijemov. Tako so
s partnerji Slovensko turistič-
no organizacijo, Turizmom
Kras, Zavodom za kulturo
Bled in Kobilarno Lipica pri-
pravili trženjsko akcijo Naj-
boljše iz Slovenije in v države
Balkana ter srednje Evrope
razposlali skoraj pol milijona
izvodov promocijske brošu-
re, ki poleg ponudbe dejav-
nosti Turizem predstavlja
tudi glavne turistične atrakci-
je Slovenije. Akcijo namera-
vajo razširiti tudi v države
Mediterana. Domačim go-
stom naj bi ponudbo, poleg
kakovostne namestitve, v so-
delovanju najrazličnejšimi
turističnimi, gostinskimi,
kulturnimi, športnimi in
drugimi ponudniki lokalne-
ga okolja, popestrili s sprem-
ljevalnimi kulinaričnimi,
športno-rekreativnimi, kul-
turnimi in drugimi doživetij.
V Savi TMC so pripravili tudi
nova skupna tržno-komu-
nikacijska orodja: tiskovine
(brošure, oglase, kataloge),
novo skupno spletno mesto
in skupen klicni center, ki
omogočajo informacije, kon-
takt, rezervacije za katerekoli
namestitvene zmogljivosti
Savine dejavnosti Turizem.

Sava s turizmom tudi v tujino
V Savini dejavnosti Turizem so ustanovili novo družbo za opravljanje turistične dejavnosti. Novih 
hotelov ne bodo več kupovali, nameravajo pa jih prevzemati v upravljanje, tudi v sosednjih državah.

Vodstvo družbe Sava TMC (od leve): direktor Andrej Šprajc,
izvršni direktorji Valentina Božič (trženje), Aleš Semeja (tuji
trgi), Metka Erjavec Granov (regionalna prodaja) in Saša
Božič (podporne storitve)

Štefan Žargi

Kranj - Poročali smo že, da se
je decembra v Iskratelu začel
postopek notranjega lastni-
njenja, pri čemer so se odlo-
čili ustanoviti komanditno
družbo FinTel, ki naj bi do
konca junija prihodnje leto
za 2,25 milijona evrov prido-
bila 17,5-odstotni lastniški
delež Iskratela. Štirje me-
nedžerji - glavni direktor An-
drej Polenec, finančni direk-
tor Metod Zaplotnik, direk-
tor prodaje in marketinga
Mitja Jelnikar ter direktor iz-
vedbe poslov Borut Jarc so se
v skladu z družbeno pogod-
bo komanditne družbe obve-
zali, da bodo vplačali 565 ti-
soč evrov in pridobili 25,1-
odstotni delež, za preostalo

pa so k vplačilu kapitalskih
vložkov od pet do petdeset ti-
soč evrov povabili vse zapo-
slene. Našteti vodilni bodo
po pogodbi prevzeli tudi vlo-
go komplementarja, ki bo
vodil posle komanditne
družbe. Kot so sporočili iz
Iskratela, je bil odziv zaposle-
nih do torka, ko je potekel
rok za prijavo sodelovanja
zaposlenih v lastninjenju,
dober, saj je k temu pristopi-
lo 213 zaposlenih. Postopek
bo zaključen v drugi polovici
marca, ko bo tudi znano, ali
bo prišlo do zmanjševanja
vpisnih vložkov. Sredi marca
bodo ti družbeniki tudi po-
zvani k vplačilu četrtine vpi-
sanega deleža, preostalo pa
naj bi vplačali do konca fe-
bruarja prihodnje leto.

Iskratel bo lastninilo tudi 
213 zaposlenih

Naklo

Merkurjev center v Škofji Loki spomladi

Vsem tistim, ki se pogosto vozijo iz Škofja Loke v Kranj ali v
Ljubljano, se verjetno te dni postavlja vprašanje, kaj se doga-
ja s novogradnjo trgovskega centra Merkurja in Tuša v Škofji
Loki ter koliko časa bo še zaprt že lani zgrajeni nov trgovski
center Merkurja ob vstopu na Celovško cesto v Vižmarjih v
Ljubljani. V Merkurju so nam pojasnili, da so za center v Viž-
marjih poravnali vse obveznosti do podizvajalcev, že tretjič
vložili zahtevano dokumentacijo o odvozu odpadnega mate-
riala, vendar na upravni enoti s tem še niso zadovoljni. Zato
so se pritožili. Center ostaja zaprt in zaposleni "gostujejo" v
drugih centrih. Glede novogradnje v Škofji Loki, katere zaklju-
ček je bil napovedan še pred koncem lanskega leta, so nam
sporočili, da je glavni izvajalec SGP Tehnik dela zaključil, ne-
kaj odprtih nalog imajo še podizvajalci. Odprtje je načrtovano
konec marca ali v začetku aprila. Š. Ž.

Štefan Žargi

Naklo - Te dni so se v javno-
sti pojavile vesti o tem, da se
težave s plačili pojavljajo
tudi v Merkurju, ki naj bi za-
radi manjše prodaje in za-
mud pri plačilih kupcev tudi
sam dolgoval od trideset do
štirideset milijonov evrov
svojim dobaviteljem. Kon-
kretnih številk v Merkurju
ne razkrivajo, so pa nam po-
slali naslednje pojasnilo:
"Na zaostrene gospodarske
razmere seveda tudi v Mer-

kurju ne moremo biti imu-
ni. Prodaja potrošnega bla-
ga v trgovskih centrih je bila
lani za od deset do 15 odstot-
kov nižja kot leto poprej. Na
področju metalurgije pa be-
ležimo podobno gibanje,
kot velja za ves svet, kjer se
je potrošnja tega blaga prak-
tično razpolovila. Na sploš-
no, ne samo za Merkur, v tr-
govini velja, da pri prodaji
končnim kupcem v trgov-
skih centrih večjih težav s
plačilno disciplino običajno
ni, saj gre tu večinoma za

gotovinske oziroma kartič-
ne nakupe. Drugače pa je
pri prodaji podjetjem, ki pa
predstavlja v Merkurju kar
polovico obsega vse prodaje.
Številna podjetja, ki so naši
kupci, se soočajo z velikim
upadom povpraševanja in s
tem svoje proizvodnje. Prav-
zaprav danes žal vsaj dve
tretjini podjetij - naših kup-
cev poravnava svoje obvez-
nosti z manjšim ali večjim
zamikom. Podaljšujejo pla-
čilne roke, vzporedno pa se
moramo mi v podobni sme-

ri za podaljšanje rokov do-
govarjati tudi z našimi do-
bavitelji. Večjih problemov
zaradi tega na trgu nimamo,
ker se dobavitelji dobro za-
vedajo situacije in imajo in-
teres za prodajo. Zgolj v ilus-
tracijo o zneskih, za lažjo
predstavo o obsegu denar-
nega toka, naj dodamo, da v
Merkur Group dnevno "obr-
ne" okrog pet milijonov ev-
rov, zneski odprtih terjatev
pa so v povprečju znatno
nižji od tistih, ki jih navaja-
jo nekateri mediji."

Težave s plačili tudi v Merkurju
Manjša prodaja in zamujanje kupcev s plačili so povzročili, da s plačili zamuja tudi naš največji 
trgovec s tehničnim blagom.
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Cveto Zaplotnik

Železniki - Kmetijska sveto-
valna služba je v torek pri-
pravila strokovno predava-
nje o novostih pri označeva-
nju in registraciji konj ter o
kužni malokrvnosti konj, na
katerem je rejcem konj pre-
daval priznani strokovnjak
mag. Janez Habjan - veteri-
nar v Veterinarski praksi Te-
netiše, rejec konj, predsed-
nik konjeniškega kluba Rati-
tovec Železniki ... Kot je ob
tem povedal, je označevanje
konj pri nas obvezno že od
1. aprila 2004, vendar je dr-
žava v zadnjem času začela
to bolj resno izvajati in je za-
grozila tudi s precej visoki-
mi kaznimi, ki za posamez-
nike znašajo od dvesto do
1200 evrov. "Pregledniki
smo do 1. julija lani konje
označevali z vrisom, to po-
meni, da smo v identifikacij-
ski dokument - v posebno
knjižico, ki jo ima vsak kopi-
tar kot svoj osebni doku-
ment, na skico konja vrisali
vse njegove pridobljene in
prirojene znake - vrtince,
lise, barvo, določene bele
dele ... 1. julija lani je začela
veljati nova uredba Evropske
skupnosti, po kateri morajo
biti vsi kopitarji, rojeni po 1.
januarju 2009, označeni z
identifikacijskim dokumen-
tom in mikročipom, ki se
konju vstavi v levo stran vra-
tu in ga je možno odčitavati
s posebnim čitalcem. "Čipi-

ranje" konj je obvezno od
lanskega 1. julija naprej, vsi
dotlej izdani identifikacijski

dokumenti pa so veljavni in
jih ni treba zamenjati. Rej-
cem priporočamo poleg

vstavitve mikročipa tudi
vris, vendar se v glavnem
odločajo le za "čipiranje".
Vris namreč pomeni dodat-
ni strošek, rejci pa ob slabi
ekonomiki v konjereji pazijo
na vsak strošek," pravi Janez
Habjan in dodaja: "Vse do-
slej neoznačene kopitarje je
bilo treba označiti do 31. de-
cembra 2009. Rejci, ki tega
niso storili in imajo več kot
pol leta stare konje, jih ne
bodo mogli dati v zakol oz.
jih nameniti za prehrano
ljudi. Kaj se bo zgodilo?
Takšni konji bodo verjetno
končali v črnem zakolu." 

Kot navaja Janez Habjan,
morajo biti vsi kopitarji
označeni in vpisani v central-
ni register kopitarjev, ki ga
vodi veterinarska fakulteta.
Za vse kopitarje izdaja iden-
tifikacijske dokumente fa-
kulteta, le za konje lipican-
ske pasme Kobilarna Lipica.
V identifikacijski dokument
se vpisujejo vsi izvidi, na pri-
mer, o pregledu krvi, spre-
memba lastništva, razna cep-
ljenja, treba pa je voditi tudi
hlevsko knjigo in dnevnik ve-
terinarskih storitev. Rejec
mora najkasneje v 28 dneh
po žrebitvi poslati prijavo
skupaj s potrdilom o pripu-
stu na veterinarsko fakulteto.
Za rodovniške konje izvaja
"čipiranje" veterinarska fa-
kulteta, za lipicance Kobilar-
na Lipica, za vse druge pa
pregledniki, ki so pooblašče-
ni za označevanje.

Označevanje konj z mikročipi
Po novem morajo biti vsi kopitarji označeni z identifikacijskim dokumentom in mikročipom. Konjem
vstavljajo čipe v levo stran vratu.

”Na Gorenjskem vse bolj prevladujejo konji za šport
in rekreacijo, med njimi je največ križancev. Konj, ki
bi jih na kmetijah uporabljali izključno za delo, prak-
tično ni več, so pa nekatere pasme konj (slovenska
hladnokrvna pasma, noriški konji in posavci) name-
njene izključno za vzrejo žrebet oz. za prirejo mesa.
Takšna reja pa zdaj ni več tržno tako zanimiva, kot je
bila v preteklosti, ponudba konj iz vzhodne Evrope je
preplavila trg, cene so močno padle in so zdaj realno
najnižje v zadnjih dvajsetih letih.”

Mag. Janez Habjan

MEŠETAR

Tržne cene govejega mesa

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravlja v
okviru tržno informacijskega sistema tudi tržno poročilo za
goveje meso. Reprezentativni trg so klavnice, ki letno zakol-
jejo več kot štiri tisoč goved, starejših od enega leta, ter pod-
jetja in posamezniki, ki so lani za lastne potrebe dali v zakol
v klavnico več kot 1500 goved, starih več kot eno leto. 
Poglejmo, kakšne so bile cene v tednu med 1. in 7. februar-
jem, ko je bilo zaklanih 496 bikov, starih do dve leti, 37
bikov, starih več kot dve leti, 67 krav in 55 telic. K ceni so
prišteti povprečni prevozni stroški v višini 4,94 evra na sto
kilogramov hladne mase. C. Z.

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100kg)

Kakovostni Biki, stari do Biki, stari nad Krave Telice
Razred 24 mesecev 24 mescev

U2 314,16 - - n.z.
U3 313,83 - - 274,91
R2 306,56 - - 275,66
R3 309,00 303,26 176,13 277,00
R4 - - 183,94 241,46
O2 278,73 - 159,92 236,15
O3 293,84 - 165,00 233,94
O4 - - 176,69 242,56
P2 - - 133,52 -
P3 - - 150,94 -
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√ Zakladnica znanja od A do Æ
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Vaš partner pri izgradnji

SONČNIH ELEKTRARN
Dodatne informacije na www.eiu.si
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Brezje

Srečanje ekoloških kmetov

Člani Združenja za ekološko kmetovanje Gorenjske se bodo
jutri, v soboto, ob 18. uri zbrali v kulturnem domu na Brez-
jah na rednem občnem zboru. Na dnevnem redu bodo
poročila o lanskem delu in letošnji program dejavnosti,
kmetje pa se bodo seznanili tudi z nekaterimi temami s po-
dročja davkov in ustvarjanja dodane vrednosti na kmetiji ter
z informacijami o prodaji na tržnicah, spletni strani, doga-
janju na planinah ... Kot navaja strokovni tajnik združenja
Franc Šolar, je bilo lansko leto zelo uspešno. V Bohinjski
Bistrici, kjer je bil ustanovni zbor združenja, so proslavili de-
seto obletnica delovanja. Imenovali so uredniški odbor
novega glasila Ekoutrinki, ki je vse leto objavljalo aktualne
novice o ekološkem kmetovanju in kmetijskih razpisih ter
predstavljalo ponudbo in povpraševanje ekoborze. Ob kon-
cu leta je zaživela spletna stran, na kateri bo vsak član
združenja lahko predstavil svojo kmetijo. V okviru strokovne
ekskurzije so si ogledali dve kmetiji na Štajerskem in bili na
trgatvi, sodelovali so na Tednu podeželja v Škofji Loki, na
Ekoprazniku v Ljubljani in na dnevu odprtih vrat ekoloških
kmetij. Ekološke pridelke in izdelke so prodajali na ekološ-
kih tržnicah Kranj, Bled, Naklo in Lesce, po mnenju kmetov
pa je vse leto dokaj normalno potekalo klanje ekološko vzre-
jene govedi v klavnici v Škofji Loki. C. Z.

Begunje

Letna skupščina zveze strojnih krožkov

Predstavniki strojnih krožkov, ki so včlanjeni v Zvezo zdru-
ženj za medsosedsko pomoč - strojnih krožkov Slovenije, se
bodo danes, v petek zbrali Pri Jožovcu v Begunjah na letni
skupščini zveze. Obravnavali bodo poročila o delu v lan-
skem in predlanskem letu ter program dela za letošnje in
prihodnje leto, sklepali o spremembi statuta in se seznanili
z informacijami o novi celostni podobi krožkov in projektu
zimske službe. Za konec bo še seminar na temo Opravljanje
storitev na kmetijah in davčno vprašanje. C. Z.

Stara Fužina

Izraba obnovljivih virov energije v kmetijstvu

Kmetijska svetovalna služba vabi v torek, 23. februarja, ob
16. uri v dvorano kulturnega doma v Stari Fužini na preda-
vanje z naslovom Obnovljivi viri energije v kmetijstvu in
gozdarstvu kot dopolnilna dejavnost. Predaval bo mag.
Marjan Dolenšek, specialist za kmetijsko tehniko v Kmetij-
sko gozdarskem zavodu Novo mesto. C. Z.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Kmetje morajo naj-
kasneje do 31. marca vložiti
na pristojni carinski organ
vlogo za vračilo trošarine za
gorivo, ki so ga lani uporab-
ljali za pogon kmetijske in
gozdarske mehanizacije. Na
pobudo kmetijsko gozdarske
zbornice se je delež povračila
povečal s petdeset na sedem-
deset odstotkov. Ker je za-
konska sprememba začela
veljati sredi lanskega leta,
bodo kmetje za gorivo, ki so
ga kupili od 15. junija dalje,
dobili povrnjenih sedemde-
set odstotkov trošarine, za
gorivo, kupljeno dotlej pa
enako kot v preteklih letih le
petdeset odstotkov. Po no-
vem tudi kmetje, ki letno po-
rabijo več kot pet tisoč litrov
goriva, lahko mesečno vlaga-
jo zahtevke za vračilo trošari-

ne, normativna poraba dve-
sto litrov goriva na hektar pa
velja tudi za vrt, trajne rastli-
ne na njivskih površinah,
rastlinjak, matičnjak in trajni
travnik. Zaradi sprememb je
nov tudi obrazec za uveljav-
ljanje vračila trošarine, kmet-
je ga dobijo v enotah kmetij-
ske svetovalne službe, na
spletni strani carinske upra-
ve, v strojnih krožkih ter v
knjigarnah Državne založbe
Slovenije. K vlogi je treba pri-
ložiti originalne račune za
kupljeno gorivo na bencin-
skih servisih oz. račune za
strojne storitve. Vračilo je
možno uveljavljati le na pod-
lagi računov za dejansko po-
rabljeno gorivo, vendar naj-
več do normativne porabe, ki
za njive in travnike znaša
dvesto litrov na hektar, za
gozd 15 litrov, za intenzivni
sadovnjak 420 litrov ... 

Bliža se rok za oddajo vloge 
za povrnitev trošarine
Zadnji rok za oddajo vloge je 31. marec.
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Janez Štrukelj

Jedi za postne dni K U H A R S K I R E C E P T I113
Rdeči radič z mangom

Sestavine: 60 dag radiča, 2
manga, 8 dag sesekljanih pi-
stacij.
Marinada; 1 kivi, sok 1 limone,
1/2 dl balzamičnega kisa,
brizg tabasca, sol, poper, 1/2 dl
sezamovega olja.

Priprava: kivi razpolovimo,
ga stisnemo in sok precedi-
mo, nato ga začinimo z limo-
ninim sokom, kisom in ol-
jem ter dobro premešamo.
Radič otrebimo in 20 listov
pustimo za dekoracijo. Pre-
ostali radič narežemo na
manjše kose, ga operemo v
hladni vodi ter dobro osuši-
mo in damo na krožnik.
Mango olupimo, ga nareže-

mo na tanke rezine in naloži-
mo na krožnik ter ga pokapa-
mo z malo marinade. Pet li-
stov naložimo dekorativno
na krožnik med rezine man-
ga in ga tudi prelijemo z ma-
rinado. Ostanek manga se-
sekljamo v marinado in vse
skupaj dobro premešamo ter
prelijemo po solati. Na solato
potresemo še sesekljane pi-
stacije. 

Korenčkova juha 
z brusnicami

Sestavine: 40 dag korenja, 15
dag krompirja, 5 dag sušenih
brusnic, 1 koren peteršilja, 2 
čebuli, 8 dl zelenjavne juhe, 2
dl kisle smetane, 3 jedilne žlice

rastlinske margarine, 1 žlička
curry praška, 1/2 čajne žličke
kurkume, sol, poper, 1 ščep 
rjavega sladkorja, 1/2 šopka
drobnjaka

Priprava: korenje, krompir in
peteršilj operemo in olupi-
mo. Čebulo olupimo. Vse na-
režemo na kocke. Suhe brus-
nice grobo sesekljamo. Če-
bulo na margarini prepraži-
mo, dodamo curry in kurku-
mo ter vse nekoliko poduši-
mo. Korenje, krompir, peter-
šiljevo korenino in brusnice
dodamo in na hitro poduši-
mo. Dolijemo juho. Zelenja-
vo v juhi prevremo in s pali-
častim mešalnikom pretlači-
mo. Sveže brusnice na pre-

ostali margarini še na hitro
prepražimo in dodamo v
juho. Juho še enkrat zavre-
mo in po okusu jo še začini-
mo s soljo, sladkorjem in po-
prom. S sesekljanim drob-
njakom potresemo po juhi in
dekoriramo s kislo smetano.

Glazirane grenivke 

Sestavine: 2 rdečkasti grenivki,
4 jedilne žlice kisle smetane, 2
žlički naribane limonine lupi-
ne, 2 žlički limoninega soka, 2
žlički mletega koriandra, 4
žličke sladkorja, 8 žlic rjavega
sladkorja.

Priprava: grenivko prereže-
mo na pol, meso v teh polovi-

cah krožno obrežemo od lu-
pine, drži naj se le spodaj na
sredini. Prerezano površino
lahno popivnamo, naložimo
na pladenj in postavimo v za-
mrzovalnik za 15 minut. Kis-
li smetani dodamo nastrgano
lupino limone, limonin sok,
mleti koriander, sladkor in
gladko vmešamo. Pokrijemo
in damo tudi na hladno me-
sto. Polovice grenivke vzame-
mo iz zamrzovalnika, potre-
semo vsakega z rjavim slad-
korjem, postavimo na pekač,
tega damo v pečici na zgor-
njo mrežo in v ogreti pečici
pečemo pri 250 stopinj Celzi-
ja pet minut, da karameli-
zira. Serviramo jo skupaj z 
limonino kislo smetano. 

Jelena Justin

V zimskem času je raz-
gled na najvišje vrhove Slo-
venije čudovit in vsaj za tre-
nutek potolaži visokogorja
lačno dušo. Snežnih raz-
mer pač ne gre podcenjeva-
ti, niti ni potrebno iti z gla-
vo skozi zid, zato se bomo
danes odpravili na razgled-
nik, najvišji vrh Mežakle.
Ja, prav imate! Z zimskem
času se bomo povzpeli na
strmi Jerebikovec.

Zapeljemo se do Mojstra-
ne in zavijemo proti dolini
Krme. Po dobrem kilometru
poti bomo na levi strani za-
gledali tablo, ki označuje Tri-
glavski narodni park. Najbo-
lje, da tukaj tudi parkiramo
in se peš odpravimo še dva
ovinka višje, kjer na levi stra-
ni zagledamo shojeno pot,
trenutno gaz, ki se vzpenja
proti Jerebikovcu. 

Celotna pot je nezahtevna,
vendar strma, zelo strma.
Glede na trenutne razmere
je nujno, da imamo s seboj
vsaj štirizobe dereze, saj bo
spust z njimi bistveno var-
nejši, ne navsezadnje pa se
bomo tudi po strmini lažje
vzpenjali. Steza se požene
skozi gozd naravnost nav-
zgor. Pogrešali bomo oklju-
ke, ki bi ublažili naklon poti.
Grizenje kolen bo na tem
vzponu nekaj običajnega. Na
razglednem grebenčku, ki se
odpre proti karavanški lepo-
tici Kepi, se steza rahlo po-
loži, a le za trenutek. Na tem
mestu je tudi razgledna klop,
kjer se lahko vsaj malo nadi-
hamo. Pot zavije desno in se
strmo, tokrat v okljukih, dvi-
guje naprej proti Planini Me-

žakla. Strmina praktično ne
popusti, vse dokler ne dose-
žemo gozdnatega sedla. 

Pred nami je opuščena
Planina Mežakla, na višini
1350 metrov. Na planini je
tudi spomenik padlim parti-
zanom Jeseniško-bohinj-
skega odreda. Pot se po rav-
nem usmeri desno, se pri-
ključi gozdni cesti, ki nas
pripelje na sedlo, tik pod
vznožje vrha Jerebikovca.
Smo v Tilčkovem Rovtu, ka-
mor tudi pripelje cesta z
vzhoda, čez celotno Meža-
klo. Vzpon, spet, nadaljuje-
mo strmo navzgor po goz-
du. Del poti gre tudi po
gozdnatem grebenu in med
krošnjami dreves se kažejo
delčki tistega, kar se vidi s
plešastega vrha Jerebikovca. 

Goli vrh Jerebikovca nam
postreže s čudovitim razgle-
dom, ki se začne na Pokljuki
pri Debeli Peči. Kot na dlani
so nam vrhovi, ki na levi
strani ustvarjajo dolino
Krme: Lipanjski vrh, Mali in
Veliki Draški vrh, Tošč. Na
desni strani Krmo zapirajo
Pršivca, Luknja peč, Dimni-
ki, Macesnovec. Na drugi
strani je dolina Kot, nad ka-
tero se bohotijo Rjavina, Vr-
banove Špice in Cmir. Na
desni strani je dolina Vrata.

Nad vsem dominira očak
Triglav, družbo pa mu dela
njegova družica Škrlatica. Z
Jerebikovca vidimo tudi Pi-
havec, Bovški Gamsovec,
Stenar, Dolkovo špico in na
koncu tudi Kukovo špico,
Vrtaško sleme. Na severu
bomo kot na dlani imeli juž-
na pobočja Karavank, če bo
lepo in jasno vreme pa na
vzhodu Grintovce. Veliča-
sten pogled, ki neprecenljivo
poplača zadihanost in visok
pulz na strmi poti. 

Na vrhu je ličen, majcen
bivak, v katerem je tudi vpis-
na knjiga. Pot sestopa poteka
po poti vzpona.

Jerebikovec sam po sebi ni
nič poseben vrh, a tisto, kar
obiskovalec doživi na njego-
vem temenu, je nekaj izred-
nega: pogled na tri doline,
kjer k nebu kipijo najvišje
gore naše dežele. Če nam bo
vrh uspelo užiti v miru in sa-
moti, nas bo narava nagovo-
rila z našo začudenostjo nad
njo. In to je tudi tisto, kar je
spodbudilo ljudi, da so začeli
razmišljati: čudenje nad sve-
tom, ki jih obdaja. Lepo je!

Nadmorska višina: 1593 m
Višinska razlika: 948 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Jerebikovec (1593 m)

Tri doline
Eden od številnih razglednikov na robu Julijcev,
ki ponuja razgled na tri doline: Krmo, Kot 
in Vrata. Svet, kjer smo lahko nadvse začudeni
nad lepoto narave, ki nas obdaja.

Nič ne čakaj, 
pokliči 
080 19 56!

Pridemo tudi  
na dom.
Dodatne informacije  
na www.sop.si.

Za vas beležimo čas

Ogrejte srce vaši najdražji ali najdražjemu s toplo in
mehko odejo po akcijski ceni: 25 evrov + poštnina

Odeja je iz mešanice bombaža in akrila, v velikosti
150x200 cm.

Prevzem odeje priporočamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4
v Kranju (nasproti glavne avtobusne postaje). Na vašo željo vam jo 
pošljemo tudi po pošti.

Odeja je lahko 
odlično darilo za
bližajoče se 
valentinovo!
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V mrzlih dneh 
se nič ne 

prileže bolj kot 
crkljanje pod 

toplo, pisano odejo.

Začetek doline Vrata: Vrtaško sleme in Kukova špica 

Pogled na triglavsko pogorje: Rjavina, Vrbanove špice, Cmir in zadaj Triglav / Foto: Jelena Justin
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HALO - 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.

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 RADOVLJICA,
TEL.: 04 53 15 249, FAX: 04 53 04 230

MADŽARSKE TOPLICE: 4. - 7. 3., 8. - 11. 4., 24. - 27. 4.; BERNARDIN: 21. - 24. 3.;
KOPALNI IZLET - BERNARDIN: 22. 2.; TOPOLŠČICA: 29. 3., 28. 4.; TRST: 6. 3.;

Mozaik iz kolaž papirja
Kranj - V pionirskem oddelku kranjske knjižnice vsak
ponedeljek med 14. in 19. uro poteka delavnica. Tokrat bodo
otroci iz kolaž papirja izdelovali mozaik.

Športna vadba med počitnicami
Orehek - OŠ Orehek Kranj vabi učence od 4. do 9. razreda
na organizirano športno vadbo v tednu zimskih počitnic.
Vadba bo potekala od ponedeljka do petka od 9. do 13. ure
v veliki telovadnici osnovne šole. 

Likovne urice med počitnicami
Kranj - V Ateljeju Puhart na Dražgoški 8 bodo med počitni-
cami potekale kratkočasne likovne urice ali prosto ustvar-
janje za otroke in odrasle, in sicer od 10. do 11.30 ali od 17.
do 18.30. Informacije: Petra, tel.: 031/671 690 ali po e-pošti.

Brezplačno smučanje, sankanje ...
Kranj - Kranjski Socialni demokrati vabijo šolarke in šolarje,
da se v nedeljo in v ponedeljek od 9. do 16.30 udeležite brez-
plačnega smučanja, sankanja in teka na smučeh v Športnem
parku Pungrat v Besnici.

Kako sta kužek in mucek igrala
Visoko - KUD Visoko vabi na ogled otroške predstave Kako
sta kužek in mucek igrala. Predstava bo jutri ob 10. uri v
Domu krajanov Visoko.

Skok čez plot
Mošnje - Danes ob 19.30 v Mošnjah gostuje Smeh Teater z
Brezij z igro Franca Ankersta Skok čez plot.

Od jutra do večera
Dovje - Komedijo Od jutra do večera si lahko ogledate v
nedeljo ob 18. uri v Kulturnem domu na Dovjem.

Sosedje
Cerklje - Jutri ob 19. uri in v nedeljo ob 18. uri bodo igralci iz
Adergasa z dramo Ignacija Borštnika Sosedje gostovali v
Cerkljah. 

Čaj za dve
Jesenice - Komedijo Toneta Partljiča Čaj za dve si lahko ogle-
date danes ob 19.30 v dvorani Gledališča Toneta Čufarja.

PREDSTAVE

Sponzor križanke, ki je bila objavljena v petek, 15 januarja, je
podjetje AMC iz Kranja. Prvo nagrado, 3 zgoščenke, dobi:
Marija Koželj, Cerklje, drugo nagrado, 2 zgoščenki: Almira
Finžgar iz Radovljice, tretjo nagrado, 1 zgoščenko: Ljuba
Šterk z Blejske Dobrave. Tri nagrade Gorenjskega glasa pre-
jmejo: Mojca Kunstelj, Kranj, Stane Jarc, Škofja Loka, ter Si-
mon Bevk, Poljane

RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE

LOTO
Rezultati 14. kroga - 17. februarja 2010

10, 12, 30, 33, 34, 37, 38 in 7
Lotko: 8 9 9 8 4 9

Loto PLUS: 8, 12, 23, 24, 25, 31, 37

Predvideni sklad 15. kroga za Sedmico: 365.000 EUR
Predvideni sklad 15. kroga za Lotka: 440.000 EUR

Predvideni sklad za PLUS: 220.000 EUR

OSMRTNICA

V 75. letu nas je za vedno zapustil naš predragi mož, oče 
in stari ata

Marijan Žepič
mizarski mojster v pokoju

Od njega se bomo poslovili jutri, v soboto, 20. februarja
2010, ob 13. uri na pokopališču v Kranju. Žara bo na dan
pogreba od 9. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču.

Žalujoči: žena Bernarda, hči Darija z družino, sin Marko,
vnuka Tina in Luka 

Pomlad se na zemljo vrne,
petje slavcev se zbudi,

v cvetje zemlja se zagrne,
za me pa pomladi ni.

(M. Vilhar)

Nov trgovec in serviser znamke Citroën, na Blejski Dobravi 1,
v svoj kolektiv vabi 

SERVISNEGA SPREJEMNIKA (m/ž)
Od kandidata se pričakuje komunikativnost, pozitivno naravnanost, 
delovne izkušnje na tem področju vsaj 3 leta, priporočljivo osnovno znanje 
nemškega jezika.
Nudimo urejene delovne pogoje, nov dinamičen kolektiv, zaposlitev za 
nedoločen čas s poskusno dobo.
Vsi zainteresirani pošljite prošnjo in življenjepis na naslov: 
CITRO CENTER, d. o. o., Ulica Jožeta Jame 12, 1000 Ljubljana 
ali na elektronski naslov polona.kos@citro-center.si
Za dodatne informacije smo vam na voljo preko telefona 04/581-00-01.

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

Projekcija pasijonskih slik in občni zbor
Škofja Loka - Projekcija slik iz petih pasijonskih romanj bo jutri
ob 19. uri v Kašči na Spodnjem trgu. Vabi Prosvetno društvo So-
točje Škofja Loka, ki bo po projekciji imelo občni zbor društva. 

Miroslav Cerar in njegov čas
Tržič - V večnamenskem prostoru Knjižnice dr. Janeza Pret-
narja bo danes ob 19. uri predstavitev knjige Miroslav Cerar
in njegov čas.

V Terme Topolšica
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj vabijo v sredo, 3. mar-
ca, na kopalni izlet v terme Topolšica. Prijave z vplačili zbi-
rajo do srede, 17. februarja, v društveni pisarni do zasedbe
mest v avtobusu.

Na Polhograjsko goro
Žirovnica - Iz Društva upokojencev Žirovnica vabijo v torek
23. februarja, na pohod na Polhograjsko goro (824 m) iz Pol-
hovega Gradca. Prijave sprejema Drago Kajdiž po tel. 5801
469 ali GSM 031/535 799 do ponedeljka. 

V Babni Vrt 
Kokrica - Društvo upokojencev Kokrica vabi na pohod na
Trstenik in v Babni Vrt, ki bo v soboto, 20. februarja. Zbor-
no mesto je ob 9. uri pred Domom krajanov na Kokrici.

O osončju
Leše - V prostorih bivše šole v Lešah bo danes ob 18. uri
multimedijsko predavanje o osončju. Če bo vreme jasno, bo
po predavanju možno opazovanje Lune, Jupitra, galaksij in
meglic s teleskopom. 

Vloga očeta v družini
Kranj - Združenje Naravni začetki v Kranju organizira srečan-
je za očete na temo Vloga očeta v družini. Srečanje bo v torek
ob 17.30 v prostorih društva Auris, 2. nadstropje, Huje 23a.
Obvezne prijave na info@mamazofa.org ali 040/73 88 73.

Stresne situacije v družinah
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek ob 16. uri na predavanje z odgovori na
konkretna vprašanja in pogovor o možnostih soočanja in ob-
vladovanja stresnih situacij v družini, kjer je prisotna psihia-
trična bolezen. Predavanje, ki bo v društveni pisarni v Kranju
na Oldhamski c. 14 (pri Vodovodnem stolpu), bo vodila dr.
med. Mojca Zvezdana Dernovšek, specialist psihiater.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri ob 9. uri
v Dom krajanov Primskovo na proučevanje Svetega pisma z
okvirno temo O Božjem usmiljenju.

Umetnost preživetja
Kranj - Jutri bo v Planetu Tuš predavanje z odgovori na
vprašanja Kaj nas čaka, kje tičijo največje nevarnosti in kaj
bo najpomembnejše, če želimo ohraniti sebe in planet? Kaj
moramo danes vedeti, če se hočemo zavarovati pred tistimi,
ki bi radi služili na nas? Predavanje bo ob 10.30 v kino dvo-
rani. Predaval bo Anton Komat, avtor knjige Umetnost
preživetja. 

Občni zbor
Cerklje - Avto moto društvo Cerklje obvešča, da bo jutri ob 19. uri
občni zbor društva v Gostilni pri Cilki na Zgornjem Brniku.

Jesenice - Letni zbor članov Fotografskega društva Jesenice bo v
ponedeljek ob 18. uri v mali dvorani KS Javornik-Koroška Bela. 

OBVESTILA

PREDAVANJA

IZLETI

PRIREDITVE

OSMRTNICA

V 98. letu nas je zapustila draga mama 

Francka Ravnihar 
iz Lipc

Od nje se bomo poslovili v soboto, 20. februarja 2010, 
ob 15. uri na pokopališču na Blejski Dobravi. 

Žalujoči: vsi njeni
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

ENOSOBNO stanovanje v Kranju, bal-
kon, klet, vsi priključki, vpis v ZK, mir-
na lokacija, ☎ 031/309-114 10000967

NOVO DVOSOBNO in štirisobno sta-
novanje ter garsonjero na Planini, ☎
041/562-892 10000941

VEČSOBNO stanovanje, opremljeno,
☎ 04/25-21-238, po 20. uri 10000946

ODDAM

DVOPOSTELJNE sobe delavcem, so-
uporaba kopalnice in kuhinje v stano-
vanjski hiši v Šenčurju, ☎ 031/279-
121 10000916

ENOSOBNO stanovanje na Jeseni-
cah, ☎ 041/500-943 10000854

DVOSOBNO stanovanje v Ljubnem,
samski osebi, najemnina 300
EUR/mes s stroški, ☎ 040/389-518

10000879

ZELO LEPO, opremljeno, dvosobno
stanovanje z vrtom in parkirnim prosto-
rom, pri Vodovodnem stolpu, ☎ 040/
873-909 10000906

HIŠE
PRODAM

STAREJŠO, dvostanovanjsko hišo z
vrtom na podeželju, ☎ 040/719-377

10000891

KUPIM

HIŠO v Kranju ali okolici, sem resen
kupec, ☎ 041/725-225 10000877

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

BRUNARICO 4 x 4 m z 2 m nadstre-
ška, primerno za vikend ali vrtno uto,
☎ 041/515-139 10000489

POSESTI
PRODAM

PET PARCEL za vrtičke, po 300 m2, mož-
nost postavitve vrtnih ut, Virmaše ob novem
naselju, ☎041/366-993 10000736

ZAZIDLJIVO parcelo v Cerkljah - Za-
log 560 m2 za gradnjo dvojčka, odlič-
na lega, ☎ 064/119-411 10000927

KUPIM

PARCELO, ☎ 041/361-100 10000564

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

POSLOVNE prostore, 575 m2, ob Ki-
dričevi cesti, Škofja Loka, primerne za
pisarne ali ordinacijo, novogradnja, ☎
041/366-993 10000731

POSLOVNI PROSTOR v centru Radov-
ljice, vel. 53,59 m2, l.93, I. nad., obse-
ga večji poslovni prostor, ločeno pisar-
no, manjšo kuhinjo in sanitarije. Primer-
no za takojšnjo uporabo, cena po dogo-
voru, ☎ 031/203-169 10000911

ODDAM

POSLOVNE prostore na Koroški cesti
v Kranju, ☎ 041/361-100 10000563

SKLADIŠČE v Hrastjah, I. etaža, 70
m2, dober dostop, 150 EUR/mes., ☎
031/374-706 10000863

POSLOVNE PROSTORE v IOC na
Savski cesti v Kranju, velikosti od 230
do 1.400 m2, cena 2,95 eur/m2, ☎
041/426-898 10000051

NAJAMEM

LOKAL do 38 m2, za mirno dejavnost,
Kranj z bližno okolico, ☎041/454-620

10000894

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO v Šorlijevem naselju, ☎
041/369-085 10000919

GARAŽO 17 m2 na Valjavčevi v Kra-
nju, v pritličju, elektrika, ☎ 031/549-
008 10000966

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih vo-
zil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj, d. o. o.,
Kranj, Savska 34, Kranj, ☎ 04/20-11-413,
041/707-145, 031/231-358 10000566

CITROËN C3 1.4, l. 03 rdeče barve,
klima, ser. knjiga, lepo ohranjen, ☎
041/227-338 10000898

DAEWOO lanos 1.5, l. 98 servo volan,
nove gume, odličen, cena: 800,00
EUR, ☎ 031/374-706 10000885

FIAT Brava 1.6 SX, 113.000 km vre-
den nakupa, cena: 1.100,00 EUR, ☎
041/673-758, Rado 10000935

PEUGEOT 307 SW karavan, l. 03 od-
lično ohranjen, ☎ 041/419-888,
051/421-303 10000861

CLIO 1.2, l. 99 5 vrat, temno moder,
reg. do septembra, cena po dogovoru,
☎ 040/419-542 10000893

DRUGA VOZILA
PRODAM

KOMBI Citroën jumper 2,5 TD, l. 96
8+1 sedež, klub. izvedba, ☎ 041/
581-019 10000897

AVTODOM Fiat dukato 2.5 D, l. 93 re-
gistriran, frankia 570, cena 12.000
EUR, menjam za prikolico do 5.000
EUR, ☎ 051/435-699 10000938

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

ALUMINIJASTA platišča, 15 col na 5
vijakov, 5 kom, za terensko vozilo, ☎
04/51-22-655, 041/874-181 10000862

PLATIŠČA, GUME za različne avte, več
dimenzij, rabljeni akumulatorji, nov 75 AH
z garancijo, ☎ 041/722-625 10000851

STREŠNI kovček Renault 480 l, prt-
ljažnik za Laguno in Megane, ☎
041/398-076 10000909

STREŠNI prtljažnik, nov, za passat li-
muzina, ☎ 040/277-276 10000922

TEHNIKA
PRODAM

PC  WINDOWS XP, PRO HDD 250
Gb, GE - FORCE 7300 GT, E6550,
2.33 GHz 2GB, RAM in LCD 17ˇ, mo-
nitor, ☎ 040/627-796 10000923

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

KOMPRESOR 200 l, z motorjem JRW,
cena 200 EUR, ☎041/637-100 10000875

MIZ. PORAVNALKO profi, in skobelno
glavo z valji 53 cm, možna menjava za
kombinirko, ☎ 031/638-753 10000895

SNEŽNO rolbo, betonski mešalec in
barvni televizor z daljincem, ☎ 031/
201-393 10000907

TRAČNO žago za kovino in električno pi-
salo za pisanje ali užiganje v les, plastiko
ali kovino, ☎ 040/710-032 10000962

VARILNI aparat TIG Iskra, ☎ 031/
360-536 10000878

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

DRVA, suha, bukova in mešana, razžaga-
na, okolica Kranja, ☎041/784-055

10000961

KRITINA pločevinasta 5 EUR/m2 ter
strešniki Bramac in Tondach 6
EUR/m2, ☎ 031/240-041 10000960

SUHE, hruševe deske deb. 3,5 in 6,5 cm
ter cepanice, ☎031/416-233 10000860

KUPIM

SMREKOVE plohe, debeline 8 cm,
boljše kvalitete, ☎ 041/665-360

10000939

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

PROTIPOŽARNA vrata s podbojem,
☎ 04/23-24-358

10000880

NOTRANJA, drsna vrata 200x80 cm,
Balantič, Olševek 9a, Preddvor, ☎
041/263-047 10000865

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 10000550

DRVA okrogla, 30 eur, po dogovoru
razžagam in pripeljem, ☎ 070/323-
033 10000551

DRVA bukova, delno suha, 45 EUR, me-
šana, delno suha, 40 eur, možnost razre-
za in dostave, ☎ 040/338-719 10000552

HRASTOVA, kostanjeva in mešana
drva, ☎ 031/253-521 10000920

LESENE brikete za kurjavo, ugodno,
☎ 04/53-31-648, 040/887-425

10000722

SUHA drva, gaber, javor, hrast. Možen
razrez in dostava, ☎ 04/51-22-775

10000929

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KOVINSKO posteljo, jogi Meblo
120x200 novo, jogi 90x200, nizke
omare z vitrino, svetle, ☎ 041/695-
206 10000930

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

RABLJEN pralni, pomivalni stroj, TV,
sedežno, spalnico, ☎ 031/451-822

10000912
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

razpisuje v Škofji Loki 
visokošolski strokovni študijski program 
1. stopnje:

MANAGEMENT 
- redni in izredni študij

INFORMATIVNI DAN
bo v petek, 26. februarja, ob 17. uri 
v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka,
Partizanska 1 (bivša vojašnica).

Na informativnem dnevu bo možno dobiti
tudi informacije o podiplomskem študiju, 
kjer bo, predvidoma, znova možna vključitev
redno zaposlenih v redni študij, ki poteka 
ob popoldnevih. 

Informacije: 506-13-70, 506-13-03
www.fm-kp.si, www.lu-skofjaloka.si

FESST, d. o. o., 
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 236 73 70
E-pošta: 
info@fesst.si
Internet: 
www.fesst.si

Izvedba celovitih geodetskih storitev
po ugodnih cenah:
■ geodetski načrti
■ ureditev meje (dela meje)
■ izravnava meje
■ parcelacije (delitev, združitev)
■ označitev meje v naravi
■ evidentiranje zemljišča pod stavbo
■ sprememba bonitete zemljišča
■ vpis stavbe in dela stavbe v kataster
stavb

■ zakoličbe objektov, komunalnih vo-
dov, cest

■ komasacije stavbnih zemljišč
Pokličite nas na telefon 
031/695-484ali se oglasite na sedežu
podjetja!

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Šorlijevo naselje, dvosobno v III.
nadstr. izmere 64,82 m2, l. izgr. 1968,
kopalnica v celoti obnovljena, ostalo
potrebno obnove, cena 106.000,00
EUR.
Kranj, Vodovodno stolp, trisobno v III.
nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno l. 2005
(kopalnica, WC, CK na plin) vpisano v
ZK, klet, balkon, cena 125.000,00 EUR.
Kranj, Zlato polje, trisobno v I. nadstr.
v izmeri 79 m2, l. izgr. 1953. prenov-
ljeno l. 2004 - okna, kopalnica, tlaki, CK
na plin, dve kleti, vselitev po dogovoru,
cena 107.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi
izmere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 77.500,00
EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko pritlična
hiša tlorisa 30 m2 na parceli velikosti
500 m2, l. izgr. 1951, v celoti prenovlje-
na in opremljena l. 2009, v pritličju -
kuhinja, jedilnica z dnevno sobo, WC, v
nadstr. - spalnica, pomožni prostor in
kopalnica, CK, največ za dve osebi
vseljivo takoj, cena 630,00
EUR/mesečno + stroški + 2x varščina.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske
površine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 208.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni lokaci-
ji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena 439.000,00
EUR, v kateri je vključena tudi vsa opre-
ma, izdelana po meri. 
Gorenjska, Cegelnica pri Naklem, vi-
sokopritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na
parceli velikosti 539 m2, l. izgr. 1939,
delno obnovljena l. 1994 - okna, streha,
kopalnica, WC, garaža, vsi priključki,
CK na olje, ZK urejena, cena
140.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Savska loka, skladišče s pisarna-
mi, visoko pritličje v izmeri 790 m2,
lahko tudi v dveh delih po 440 m2 in
350 m2, l. izgr. 1962, prenovljeno l.
2005, višina stropa 5 m, možnost
dostave (rampa), samostojni vhod,
cena 465 EUR/m2, lahko tudi za najem
po ceni 4,5 EUR/m2 + stroški.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900, že
delno prenovljen, primeren za neživil-
sko trgovino, cena 47.000,00 EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža,
dostop tlakovan, ob vikendu tudi man-
jša brunarica, l. izgr. 1997, cena
240.000,00 EUR skupaj z opremo.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvodnjo,
skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še pribl. 18 EUR/m2 za ko-
munalni prispevek.

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 17.30 in 
za objavo v torek do petka do
13.30! Delovni čas: ponedeljek,
torek, četrtek neprekinjeno od 
8. do 17. ure, sreda od 8. do 18., 
v petek od 8. do 14. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto.

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

Janez Fajfar, Bled

Franc Kramar, Bohinj

Franc Čebulj, Cerklje

Toni Dragar, Domžale

Milan Čadež, Gor. vas-Poljane

Tomaž T. Mencinger, Jesenice

Milan Kocjan, Jezersko

Tone Smolnikar, Kamnik

Tomaž Drolec, Komenda

Damijan Perne, Kranj

Jure Žerjav, Kranjska Gora

Matej Kotnik, Lukovica

Stane Žagar, Medvode

Franc Jerič, Mengeš

Martin Rebolj, Moravče

Ivan Štular, Naklo

Miran Zadnikar, Preddvor

Janko S. Stušek, Radovljica

Miro Kozelj, Šenčur

Igor Draksler, Škofja Loka

Anton Peršak, Trzin

Borut Sajovic, Tržič

Brane Podboršek, Vodice

Peter Torkar, Gorje

Mihael Prevc, Železniki

Bojan Starman, Žiri

Leopold Pogačar, Žirovnica

Izbor za najbolj prijaznega in 
najbolj elegantnega župana

Pred jesenskimi volitvami je pravi čas, da s skupnimi močmi iz-
beremo gorenjskega župana, ki nas je najbolj prepričal s svojo
prijaznostjo in urejenostjo. Na glasovnici obkrožite ime samo
enega župana (veljavne bodo le pravilno izpolnjene glasovni-
ce), napišite svoje ime, priimek, naslov in telefonsko številko
(podatke bomo uporabili le za namen obveščanja). Izpolnjene
glasovnice nam pošljite najkasneje do petka, 12. marca, na na-
slov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj. Lahko jih
oddate tudi v nabiralnik pred našo stavbo. Ob koncu glasova-
nja bomo izžrebali nagrajenca, ki bo nagrajen s kosilom z zma-
govalnim županom. Podelili bomo še tri praktične nagrade.

Ime in priimek:

Naslov:

Tel.:

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je javna služba, ki
zagotavlja vsem zavarovancem v Republiki Sloveniji obvezno
zdravstveno zavarovanje. Z usposobljenimi in motiviranimi so-
delavci, s sodobno tehnologijo in organizacijo dela si prizade-
vamo, da zavarovancem, partnerjem in drugim strankam zago-
tavljamo odlične storitve.

K sodelovanju vabimo

komunikativno in dinamično sodelavko ali komunikativnega
in dinamičnega sodelavca za delo na delovnem mestu

NADZORNA ZDRAVNICA I /
NADZORNI ZDRAVNIK I
Glavna področja dela:
- odločanje o pravicah zavarovancev
- izvajanje nadzorov pri izvajalcih zdravstvenih storitev ter 
- opravljanje izvedenskega dela

Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
- doktor-ica medicine, specialist-ka medicine dela, prometa in

športa, specialist-ka splošne medicine, ali specialist-ka druge
ustrezne smeri,

- štiri leta delovnih izkušenj,
- strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka (če nobeden

od kandidatov ne bo imel opravljenega izpita iz splošnega
upravnega postopka, ga bo izbrani kandidat dolžan opraviti
najkasneje v roku šestih mesecev od dneva zaposlitve),

1. stopnja jezikovnih znanj,
2. stopnja računalniških znanj.

Z izbrano kandidatko oz. izbranim kandidatom bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in trimesečnim poskusnim delom.

Pisne prijave s predstavitvijo dosedanjega dela in delovnih iz-
kušenj ter fotokopije dokazil o izpolnjevanju pogojev pošljite v
8 dneh od objave na naslov ZZZS - OE Kranj, Pravno kadrov-
ski oddelek, Zlato polje 2, 4000 Kranj, s pripisom "za razpis"
ali na elektronski naslov natasa.kus@zzzs.si

Kandidatke in kandidate bomo o izbiri obvestili v zakonskem
roku.

Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

Območna enota Kranj
Zlato polje 2
4000 Kranj
www.zzzs.si
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OGREVANJE, HLAJENJE
PRODAM

REGULACIJO za centralno kurjavo -
avtomatika s tipali, ☎ 0141/860-975

10000956

ŠTEDILNIK na trda goriva, küppers-
busch, rjav, malo rabljen, ☎ 04/58-01-
339, 031/223-834, popoldan 10000857

TRAJNOŽAREČO peč na trda goriva
EMO, ☎ 041/299-625 10000964

OSTALO
PRODAM

VEČ VRST blazin za stole ali klopi v različ-
nih barvah, deb. 5 cm, cena po dogovo-
ru, ☎ 040/683-847, Boštjan 10000936

POSLOVNI STIKI

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OČALA, okulistični pregledi, kontak-
tne  leče, brezplačen test vida. Popusti
za upokojence in študente. Optika
Aleksandra, Qlandia Kranj, C. 1. maja
77, 004/23-42-342, www.optika.si

10000052

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

KRAŠKE ovčarje, stare 9 tednov, z ro-
dovnikom, kvalitetnih staršev, prodam
dobrim lastnikom, ☎ 041/377-430

10000828

PODARIM

PSIČKA mešančka, starega 3 mese-
ce, ☎ 031/434-029 10000871

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

KOMISIJSKA PRODAJA smučarske opre-
me, 041/642-225, 04/204-91-91, vsak
dan od 15. do 19. ure in sobota od 9. do
13. ure, Rubin Kokrica Kranj, d. o. o., Be-
tonova ulica 44, Kranj 10000888

NOVE smuči Elan 168 in nov masažni
jacuzzi, ☎ 041/398-076 10000910

GUMIJASTI čoln maestral 9, sive barve in
motor Tomos 4,5, ☎041/364-504

10000873

NOV biljard, ☎ 031/206-724 10000605

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ELEKTRIČNI motor moč 7 KW, mlin
šrotar z motorjem in kotel za žganjeku-
ho, ☎ 04/23-11-700 10000947

HIDRAVLIČNI cepilnik za drva, ☎
04/20-41-322, 031/202-63910000889

KOSILNICO BCS, 630 VS max, l. 07,
☎ 041/598-389 10000959

PLANIRNO desko za manjše traktorje
od kovaštva Mušič, dol. 150 cm, 35
stopinj, ☎ 040/266-798 10000904

SAMONAKLADALKO SIP 19 m3 in ro-
tacijsko kosilnico SIP 165 cm, dva
bobna, ☎ 041/865-675 10000882

SEKULAR za žaganje drv s koritom in mizo,
☎04/20-46-578, 031/812-210 10000850

SNEŽNO frezo, priključek na stroj ma-
estral Muta, ☎ 041/806-983 10000884

TRAKTORSame, letnik 1984, 4x nove gume
in verige, cena 7.500 eur ali po dogovoru, ☎
040/277-519, po 14. uri 10000849

TRAKTOR Štajer, l. 62, tehnično brez-
hibno z bočno koso, cena po dogovo-
ru, ☎ 040/352-060 10000899

KUPIM

KOSILNICO BCS ali vikon, ☎ 051/
673-752 10000883

NAKLADALKO 16 m3 ali 15 m3, ☎
051/262-579 10000856

STAREJŠI traktor, po ugodni ceni, go-
tovina takoj, ☎ 031/753-484 10000247

TROSILEC SIP ali Tehnostroj, manjši
na pokončne valje, lahko potreben po-
pravila, ☎ 031/493-581 10000933

PRIDELKI
PRODAM

ČEBULO ter beli in rdeči jedilni krom-
pir, ☎ 041/918-316 10000943

DOMAČE, hruševo žganje (samo hru-
ška), 5 EUR in brinovec 8 EUR, ☎
030/932-219 10000931

KRMNO peso in krompir, ☎ 041/416-
241 10000968

KROMPIR za krmo, ☎ 031/360-546
10000874

KVALITETNE silažne bale, ☎ 041/
288-966 10000951

KVALITETNO seno, nebalirano - Poljan-
ska dolina, ☎ 031/811-931 10000859

KVALITETNO suho seno in otavo ter
suhe hrastove in smrekove plohe, ☎
040/223-674 10000953

MESO BIKA simentalca, starega 20 mes.,
cena 5 EUR/kg, ☎041/242-37510000952

SENO v kockah z dostavo, ☎ 031/
276-930 10000915

SENO, balirano, sušeno v kozolcu in
balirano slamo v kockah, ☎ 04/25-
22-610, 041/229-610 10000921

SLAMO, male kockaste bale, ☎ 051/
219-508 10000852

VINO, cviček, kakovosten, možna do-
stava, ☎ 041/385-493 10000901

KUPIM

150 KVADRATNIH ali 10 okroglih bal
kvalitetnega sena za govedo, ☎
031/307-193 10000905

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

3 ZAJKLJE, orjakinje za pleme, lahko
jih tudi oplodimo z zajcem, ☎ 04/23-
11-752, 040/943-031 10000948

BIKCA starega 12 mesecev, ☎
041/599-645 10000965

BREJO kravo in telico ciki, brejo telico
simentalko in deset brejih ovc, ☎
040/308-690 10000858

ČB BIKCA, starega 3 tedne, ☎ 041/
254-711 10000872

ČB BIKCA za nadaljnjo rejo ali za
meso, @ 031/304-060 10000954

DVE VISOKO breji kravi simentalko in ovce
JS pasme, ☎031/283-524 10000867

JAGNJETA za meso ali rejo, ☎
04/25-51-171, 051/410-138 10000847

JAGNJETA - meso z dostavo na dom, po
želji kupca, ☎041/566-429 10000868

KRAVO SL, visoko brejo in dva ČB bikca,
stara 14 dni, ☎ 040/246-660 10000886

KRAVO, staro 7 let, težka 600 kg, teli-
tev marca, ☎ 051/209-541 10000950

LS BIKCA in teličko, stara 3 tedne, ☎
041/873-994 10000957

TELICO, brejo 9 mesecev in 6 krav simen-
talk po izbiri, ☎041/881-508 10000890

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev
ali kravo, tretjič brejo 4 mesece, ☎
04/51-41-190 10000945

TELIČKO, staro 10 dni, mesne pas-
me, ☎ 041/970-257 10000846

TELIČKO simentalko, staro 4 tedne,
☎ 041/386-837 10000876

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
051/899-823 10000892

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
031/788-212 10000902

TELIČKO simentalko, staro 3 mes. in
kupim bikce simentalce, stare cca 10
dni, ☎ 031/312-323 10000932

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
031/827-556 10000937

TELIČKO simentalko, staro 14 dni in
dva ČB bikca, stara 14 dni, ☎ 04/53-
33-196 10000940

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, ☎
04/25-25-879 10000955

TELICO simentalko brejo 7 mesecev
in 7 mesecev starega žrebeta lipican-
ca. ☎ 041 262 342 po 15 uri

UJAHANO, brejo 9 mesecev, kobilo,
staro 7 let, pasme posavec arabec za
900 EUR ter sedlo z vso opremo za
150 EUR, ☎ 031/287-725 10000928

ZAJCE in zajklje za pleme - nemški li-
sec, ☎ 04/25-51-338 10000934

ZAJCE, domače kunce na nadaljnjo
rejo, Naklo, ☎ 051/304-012 10000963

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 04/53-33-041 10000869

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 031/572-647 10000917

KRAVO simentalko, brejo ali s telič-
kom, ☎ 041/316-617 10000924

TELETA simentalca, starega do 14
dni, ☎ 04/53-31-079 10000855

TRI BIKCE simentalce, stare od 7 do
20 dni, ☎ 041/873-834 10000900

OSTALO
PRODAM

GAJBE za krompir, puhalnik za seno,
☎ 040/499-409 10000864

KLETKO za kokoši nesnice, ☎ 041/
341-420 10000958

ZAPRAVLJIVČEK, kosilnico, traktor torpe-
do 48 KS, l. 86, ☎051/213-206 10000870

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

RABIM pomoč za delo v strežbi (po.,
to., sr.), zaželen lasten prevoz in bližina
Kranja, Panter bar, Marjeta Žanko s.p.,
Hrastje 52, Kranj, ☎ 040/244-335,
Meta 10000908

V REDNO zaposlitev vzamemo dekle za
strežbo v bifeju. Nedelje zaprto. Pisne
ponudbe na Center Zorman, Zbilje 20
C, Medvode, ☎ 01/36-12-445 10000903

ZAPOSLIMO picopeka v popoldan-
skem času, v Kranju, Peter Arh, s. p.,
Črnavska pot 1, Preddvor, ☎
031/224-962 10000702

ZAPOSLIMO voznika C kat. za vožnje
po Sloveniji in obmejnih državah ter
organizatorja prevozov Agro mobil,
d.o.o., Letališka ul. 37, Šenčur, ☎
041/698-385 10000944

V PE KRANJ priučimo in zaposlimo te-
lefonista/ko, delo od pon. do pet., do-
poldan, Fantom international, d.o.o.,
Ul. M. Grevenbroich 13, Celje, ☎
051/435-145 10000866

IŠČEM DELAVCA za gozdarska dela
in delavca za pomožna dela v gozdu,
Tomaž Satler, s. p., Oldhamska cesta
14, Kranj, ☎ 041/718-019 10000697

ZAPOSLIM delavca na CNC obdeloval-
nih strojih, Ropret, d. o. o., Hotemaže 47
a, Preddvor, ☎ 041/672-043 10000853

IŠČEM

ČIŠČENJE, gosp. dela, pomoč starej-
šim osebam, Kranj z okolico, ☎
051/605-303 10000913

ČIŠČENJE, likanje, varstvo otrok, po-
moč starejšim, imam izkušnje, ☎
051/428-551 10000926

NEGA starejših in gospodinjska dela,
lahko enkrat na teden, ☎ 040/756-
409 10000925

VAROVANJE otrok na mojem domu,
☎ 031/843-287 10000949

DUO ROLO, išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
☎ 041/224-907 10000744

ONE MAN - DUO ALI TRIO igranje na
ohcetih, obletnicah in zabavah, ☎
04/25-21-498, 031/595-163 10000719

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s.
p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, la-
melne zavese, plise zavese, komarniki,
markize, www.asteriks.net 10000553

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi SKALA, d. n. o., Struževo
3 a, Kranj, ☎ 041/222-741 9007778

ADAPTACIJE notranje omete, vse vrste fa-
sad, škarpe ter tlakovanje dvorišč, kvalitet-
no, hitro in poceni. Arbaj, d.o.o., Zg. Bela
24, Preddvor, ☎070/327-487 10000683

ASFALTIRANJE in tlakovanje, izkopi
terena, prevzem vseh gradbenih del
novogradnje in adaptacije, keramična
dela in fasade, izdelava škarp, AES,
d.o.o., Sadnikarjeva ul. 4, Kamnik, ☎
01/83-17-285, 031/803-144 10000918

BELJENJE in glajenje sten, sanacija
plesnivih površin, antinikotinski prema-
zi, barvanje oken in vrat, kvalitetno in
ugodno osvežimo izgled vašega doma,
Pavec Ivan, s. p., Podbrezje 179, Na-
klo, ☎ 031/392-909 10000811

DELAM vsa gradbena dela, novograd-
nje od temeljev do strehe, sanacije in
adaptacije fasad, klasične omete, ure-
janje in tlakovanje dvorišč. izdelava
škarp, Babič Miloš s.p., Hraše 24,
Lesce, ☎ 041/622-946 10000656

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč,☎ 041/557-871 10000844

GRADBENIK REXHO, d. n. o., Adergas
13, Cerklje, izvaja od temeljev do strehe,
notranji ometi, vse vrste fasad, kamnite
škarpe, adaptacije, urejanje in tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/589-996 10000006

IŠČEM

IŠČEMO žensko iz okolice Šk. Loke
za pomoč na kmetiji za 4 ure dnevno,
☎ 041/758-644 10000896

ZA STAREJŠO gospo, pokretno, z za-
četno demenco iščem mlajšo nevezano
upokojenko, s smislom in voljo za nego
starejših in delo v gos., ki bi obvezno sta-
novala pri nas, ostalo po dogovoru, šifra:
DEŽELA KRANJSKA 10000914

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

ZAPLEŠITE Z NAMI! Vabljeni v plesne
tečaje za vse starosti, organizirane
skupine in mladoporočence, Studio
Tango, Britof 316, pri Kranju, ☎
041/820-485 10000742

RAZNO
PRODAM

KONTEJNER za smeti 160 l ali zame-
njam za 120 l, ☎ 031/834-131 10000942

LEPE VELIKONOČNE prtičke z jagenj-
čki in rožami - polno vezenje, obrobljeno z
lepo čipko, ☎ 031/621-858 10000887

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22, Medvode, ☎ 041/
981-210 10000848

SMETNJAKE, kovinske, obnovljeni, kvali-
tetni na dveh in večji na štirih kolesih, mož-
na dostava, ☎ 040/845-860 10000881

SUHA bukova in mešana drva, ter zgrabljal-
nik 280 SIP, ☎031/556-601 10000845

ZAHVALA

V veliki žalosti sporočamo, da nas je v 89. letu zapustila naša
draga mama, sestra, teta, tašča, sestrična in prijateljica

Marija Hiti
roj. Krevs, z Mlake pri Kranju

V trenutku slovesa je bila blagodejna in tolažilna bližina vseh, ki
ste z nami sočustvovali, darovali za svete maše, cvetje in sveče, za-
njo molili in našo mamo v takem številu pospremili k večnemu
počitku. Hvala gospodu župniku Klunu, pogrebni službi Navček,
pevcem Zupan, praporščakom in trobentaču Eriku. Hvala tudi dr.
Nevenki Perčič Milaković za dolgoletno zdravljenje. Posebej pa se
zahvaljujemo družini Zupančič za nesebično pomoč.

Vsi njeni
Mlaka pri Kranju, 14. februarja 2010

ZAHVALA

Ob nenadni boleči izgubi naše drage tete

Marice Zupanc
iz Selc na Tabru 

se iz srca zahvaljujemo njenim sosedom, vaščanom, prijateljem
in znancem, ki so nam izrekli sožalje, nam bili v pomoč ter ji
darovali sveče in cvetje. Iskrena hvala borcem, gospodu Francu
Benediku za lep poslovilni govor, Planinskemu društvu in KS
Selca. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Damjanu Proštu
za pogrebni obred ter pogrebni službi Hipnos za opravljene sto-
ritve. Prisrčna hvala vsem, ki ste se prišli poslovit od nje in ste
jo spremili na zadnji poti.

Žalujoči vsi njeni
Selca, 6. februarja 2010

V 88. letu starosti se je od nas 7. februarja 2010 poslovila naša
draga mama

Pavla Gril
iz Luznarjeve 28, Kranj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste jo spodbujali v času njene bolezni, jo
obiskovali in imeli radi. Hvala vam za izrečena sožalja, darova-
no cvetje, sveče in svete maše, vsem, ki ste jo pospremili na nje-
ni zadnji poti. Posebna zahvala osebju Doma upokojencev
Kranj, ki ste ji v času njene hude bolezni lajšali bolečine in skr-
beli zanjo. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku Francu God-
cu za obiske v času njene bolezni, za lepo opravljen pogrebni
obred in svete maše. Hvala njeni osebni zdravnici doktorici Ku-
raltovi. Zahvaljujem se tudi kolektivu Ljudske univerze Kranj,
ki so mi stali ob strani v času mamine bolezni. 
Vsem in vsakemu posebej iskrena hvala. 
Draga mama, počivaj v miru!

Vsi njeni

ZAHVALA
V 89. letu starosti nas je zapustila naša draga mama, stara mama,

prababica, tašča, sestra in teta 

Tilka Dolar
iz Doslovč

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom,
vaščanom, prijateljem in znancem za podarjeno cvetje in sveče. Zahvala velja tudi zdravnici

Alenki Cegnar, dr. medicine, Onkološkemu inštitutu Ljubljana, bolnišnici Jesenice, 
patronažnim sestram, nekdanjim sodelavkam Seeline Kranj, sodelavcem GARS Jesenice,

društvu upokojencev Žirovnica, gospodu župniku, pevcem bratom Zupan, trobentaču,
nosačem, zastavonošem, gasilcem, delavcem Jeko-Ina ter vsem imenovanim in 

neimenovanim, ki ste ji ob težkih trenutkih stali ob strani in jo v tako velikem številu
pospremili na njeni zadnji poti. Vsem še enkrat iskrena hvala.

ŽALUJOČI vsi njeni
Februarja 2010

Ne jokajte ob mojem grobu, 
privoščite mi večni mir,
izčrpala sem svoje moči,
zaprla trudne sem oči.

ZAHVALA

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. 
NUMERO UNO, Kukovec Robert
s.p., Mlinska 22, 2000 Maribor,
02/252-48-26, 041/750-560
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ZAHVALA

Bog je ustvaril sonce, ki vzide, zaide in se vrne.
Bog je ustvaril luno, ki vzide, zaide in se vrne.

Bog je ustvaril človeka, ki pride, odide, pusti spomin in se ne vrne več.

Ob žalostni izgubi našega preljubega

Franca Roglja
po domače Rezmanovega Francija

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali po svojih najboljših močeh. 
Še posebej bi se radi zahvalili za pomoč članom GRS Jezersko, ostali zdravniški ekipi,

gospodu župniku, sorodnikom, prijateljem, znancem, sosedom ter krajanom. 
Prav tako se Vam iskreno zahvaljujemo za podarjeno cvetje in sveče. 

Zahvaljujemo se gospe Lonci za besede slovesa, pevcem in podjetju Navček za 
organizacijo pogreba. Hvala tudi vsem, ki vas nismo posebej imenovali, pa ste 

vseeno pomagali na kakšen drugačen način.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA

V 59. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari 
ata, brat, stric

Anton Starman
po domače Žargarjev Tone iz Godešiča

Iz srca se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, darove
za cerkev in sv. maše. Hvala lepa tudi g. župnikoma Gregorju
in Stanku Dolšak za lepo opravljen pogreb, Sandiju Igličarju za
lep govor, pevcem, gasilcem PGD Godešič za spremstvo in
vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti. Hvala tudi osebju ga-
stroonkološke ambulante, še posebej dr. Šmidu. Hvala tudi Ja-
nezu in Vidi za vso pomoč in podporo v času njegove bolezni.
Vsem imenovanim in neimenovanim iskrena hvala. 

Žalujoči: žena Milka, hčerka Tina, sinovi Nejc, Gašper, Anton,
Janez in Klemen z družino, vnuk Žiga in drugo sorodstvo
Godešič, 13. februarja 2010

Ob boleči izgubi našega dragega

Jožeta Jarca
roj. 1952

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste mu pomagali v času nje-
gove bolezni, dr. Martini Demšar, ORL Ljubljana, patronažni
službi ZD Tržič. Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom,
prijateljem, znancem, sodelavcem in kolektivom za izrečena so-
žalja, darovano cvetje, sveče in za sv. maše ter ga tako številno
pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala gospodu župniku Ivu
Kožuhu za lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo, pev-
cem Zupan za zapete žalostinke, za lepo zaigrano Tišino in po-
grebni službi Komunala Tržič. Vsem imenovanim in neimeno-
vanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Žiganja vas, Luže, Cerklje na Gorenjskem, Srednja Bela, 
9. februarja 2010

V SPOMIN

... so trenutki, ko se čas ustavi,
ni včeraj, ni danes,

in jutri ne pride nikoli ... 

ZAHVALA

V 100. letu se je od nas poslovila naša ljuba mama, babica,
prababica in praprababica

Cecilija Tihelj
roj. Kolar

Prisrčno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za pomoč, izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče,
darove za maše in molitve. Najlepša hvala sosedom in g. kaplanu
Tinetu Skoku, ki so našo ljubo Babico počastili z molitvijo in pet-
jem oba večera, ko je bila še med nami. Prav iz srca se pa zahvalju-
jemo naši dolgoletni prijateljici Veriki Kočar, za vso pomoč, dar,
tolažbo in vedrino, s katero je razveseljevala našo Babico vsa leta in
jo imela rada. Tudi g. župniku Matiju Selanu, pevcem, trobentaču,
pogrebni službi Akris in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji
poti, iskrena hvala. Naša Babica bi rekla: TISOČKRAT HVALA!

Vsi njeni
Zminec, Godešič, Krtina, Kranj, Radovljica, Boh. Češnjica, 
Bitnje, Krško 

Mnogo prezgodaj nas je zapustil ljubljeni mož, ati in brat 

Vladimir Kikelj 
iz Podlubnika 174, Škofja Loka 

Z žalostjo v srcu in lepimi spomini se bomo poslovili od njega v petek, 
19. februarja 2010, ob 15.30 na pokopališču v Stari Loki.

Žalujoči vsi njegovi

Ko ugasne luč življenja,
prižge se luč spomina.

Samo v spominu boš še z nami, naša draga mami

Angelca Golobič
rojena Lombar

Od nje se bomo poslovili v družinskem krogu v soboto, 20. februarja 2010, 
ob 11. uri na pokopališču v Kranju.

Žalujoči: Joži in Miri z družinama

ZAHVALA

V 68. letu nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi mož, ati, 
stari ata, brat in tast

Pavel Kokalj
iz Volče

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom za nese-
bično pomoč, sodelavcem, prijateljem in znancem za izrečena
ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje, sveče in maše. Hvala
gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem za
čustveno zapete pesmi in pogrebni službi Hipnos. Hvala vsem,
ki ste se od njega poslovili in ga v tako velikem številu pospre-
mili na njegovo zadnjo pot. 

Žalujoči: žena Vida, hčerke Tatjana, Andreja in Helena 
z družinama, brata Zdravko in Franci 

Našla si svoj mir
v večnosti tišine,
sladko snivaj
naša ljuba Babica.

Hvala vsem, ki obiskujete njun grob, jima prižigate sveče in s tiho mislijo ohranjate globoke
spomine nanju. NIKOLI VAJU NE BOMO POZABILI!

Družine Rovan, Pirc in Obrulek
Februar 2010

18. februarja pa je minilo žalostno leto, 
odkar je omagalo srce naše zlate mami, babi,

prababi in tašče

Jožice - Zlatke 
Mihelič

10. februarja je minilo petnajst let, odkar je
prerano za vedno zaspala naša draga mami,

babi, sestra in tašča

Olga 
Giacomeli

roj. Mihelič

Če me iščete,
me iščite v vaših srcih.
Če imam tam svoje bivališče,
bom vedno pri vas.

(A. de Saint-Exupery)

Pošle so ti moči, zaprl si oči,
zdaj boš v grobu mirno spal,
a v naših srcih boš ostal.

ZAHVALA

V 82. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, ded, 
praded in brat

Tomaž Logonder
z Grenca pri Škofji Loki 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, sodelavcem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče ter
za darovane maše za pokojnika. Hvala osebju ZD Šk. Loka, po-
sebej dr. Pintarjevi za večletno zdravljenje in patronažni sestri
Olgi za vso pomoč. Posebna zahvala tudi župniku Romanu Pol-
jaku za vse obiske na domu in lepo opravljen pogrebni obred in
župniku Janezu Ambrožiču za soudeležbo pri pogrebu. Zahva-
la tudi cerkvenemu pevskemu zboru za lepo petje, hvala gasil-
cem PGD Virmaše - Sv. Duh in gasilcem PGD Žabnica za ude-
ležbo na pogrebu ter Loški komunali za vse pogrebne storitve.
Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči vsi njegovi
Grenc, 10. februarja 2010

Ko je življenje samo še trpljenje,
ko se srce v brezupu ustavlja,
takrat je smrt samo odrešenje,
vendar srce se pretežko poslavlja.

ZAHVALA
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes in v soboto bo oblačno s padavinami. V petek bo
snežilo na višini od 900 do 1200 m, v soboto pa bo snežilo
do nižin. V nedeljo se bo delno zjasnilo.

PETEK

1/6°C
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Žan Dolinar, Tržič: 

"Sam imam počitnice že ta
teden, saj šolo obiskujem v
Ljubljani. Predvsem poči-
vam, privoščil pa sem si
tudi turno smučanje na Kr-
vavcu in Zelenici. Počitnice
so predvsem za počitek."

Jasna Paladin

Domžale - Stanko Starin se
je pred stotimi leti rodil v
Dobu pri Domžalah, večji
del svojega življenja pa je
preživel v Češeniku. Njego-
vo življenje je močno zazna-
movala druga svetovna voj-
na. Ker je bila družina Starin
znana kot napredna, ga je
gestapo hotel aretirati ter je
na njegovo glavo razpisal
tudi nagrado. Med vojno se
je pridružil partizanom, ker
pa se je vse življenje boril
tudi za delavske pravice, rad
poudari, da se je ponosno
štel za komunista. Ponosen
je tudi na uspešno delo v ne-
kdanjih družbenopolitičnih
organizacijah, Zvezi borcev
in udeležencev NOV, vrsto
let je bil tudi porotnik, rad pa
je pomagal tudi na kmetijah,
saj so bila kmečka opravila
njegovo veliko veselje. 

Z ženo danes rada živita v
samem centru Domžal, če-
prav ju včasih moti gost pro-
met. V stanovanju vsa opra-

vila opravljata sama, vesela
sta obiskov domačih, vnukov
in pravnukov. Prav čas, ki ga
preživlja v krogu domačih,
ga je, kakor pravi sam, poleg
dobrega spanca in preproste
hrane brez alkohola in ciga-
ret pripeljal do tako visoke

starosti. V lanskem letu mu
je zdravje delalo nekaj težav,
zato je bilo sprehodov po
mestu in njegovi okolici, ki
jih ima tako rad, nekaj manj,
vendar z ženo upata, da s
spomladjo in toplim soncem
pridejo tudi priložnosti za to. 

Najstarejšega Domžalča-
na je ob stotem rojstnem
dnevu obiskal tudi župan
Toni Dragar, ki mu je v
spomin na visok življenjski
jubilej poklonil keramično
figuro domžalske slamni-
karice.
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Jan Dečman, Bled: 

"Nimam kakšnih posebnih
načrtov za počitnice, v
glavnem bom doma in poči-
val. Igral bom igrice na raču-
nalniku, malo pa bom de-
lal tudi za šolo, saj moram
popraviti matematiko." 

Vesna Makarič, Kranj: 

"Verjetno bom hodila drsat
na Jezersko, za kakšen dan
bomo šli s starši in prijatelji
verjetno tudi v toplice. Če
bo ostalo kaj časa, pa se
bom tudi učila, a ne prav 
veliko."

Gašper Egart, Škofja Loka: 

"Prav veliko načrtov nimam.
Verjetno bom šel kakšen
dan s starši smučat, ude-
ležil se bom tudi turnirja 
v nogometu. Lahko bom
malo dlje spal in se družil s
prijatelji."

Ana Florjanovič, Škofja Loka: 

"S starši gremo za ves teden
na Vogel. Čez dan bomo
smučali in uživali na snegu,
zvečer pa bomo šli kakšen
dan tudi v bazen. Veliko
časa bomo imeli drug za
drugega."

Pri stotih še poln življenja
Stanko Starin, ki je pred dnevi praznoval svoj stoti rojstni dan, je še vedno čil, zdrav in poln 
življenjske energije.

Predvsem čas 
za počitek
Mateja Rant

Prihodnji teden se bodo po-
čitnice začele tudi za gorenj-
ske šolarje. Vsaj za nekaj dni
se bodo prepustili počitni-
škim užitkom. Te pa si vsak
predstavlja po svoje - nekate-
ri v pižami pred televizijo ali
računalnikom, drugi na smu-
čeh na belih strminah.
Foto: Gorazd Kavčič

Kranj 

Za Hospic zbrali 12 tisoč evrov

Nastopajoči na prireditvi ob 50-letnici televizijskega dela
Mita Trefalta, na kateri so poleg jubilanta sodelovali še 
Slovenski oktet, AFS France Marolt, Gašper s prijatelji in
Toni Sotošek, so se odrekli vsakršnemu plačilu. Zato bodo
Slovenskemu društvu Hospic lahko podarili 12.100 evrov. D. Ž.

Kranj

Animateka po festivalu Animateka 

Danes, v petek, 19. februarja, v galeriji Dali v Kranju Društ-
vo Reflektor pripravlja projekcijo filmov z letošnjega festi-
vala Animateka 2010. Predstavili bodo 12 na festivalu na-
grajenih in izbranih kratkih animiranih filmov, po projekciji
pa bo sledil pogovor s posebnim gostom, režiserjem 
Mihom Knificem. Vstop je prost. I. K.

Zelenica

Na Zelenici ničesar nezakonitega

Kriminalisti policijske uprave Kranj pri preiskavi okoliščin ne-
sreče na smučišču Zelenica, kjer je bil minulo soboto snežni
plaz usoden za 34-letnega Tržičana, niso ugotovili elementov
kaznivega dejanja, bodo pa o svojih ugotovitvah poleg
državnega tožilstva obvestili tudi pristojno inšpekcijo. S. Š.

Nov otročiček na valentinovo

V nedeljo, 14. februarja, je naša sodelavka Špela Volčjak ob
8.37 zjutraj, dva dni čez predviden rok poroda, rodila 52 cen-
timetrov dolgo in 3450 gramov težko zdravo punčko, ki sta jo
z očkom Alenom poimenovala Olivija. Presrečna starša sta se
na prvi pogled zaljubila v črnolaso štručko. Olivija rada je in se
je že zredila, včeraj pa je prvič prespala doma. Zanimivo je, da
se je tudi Špela rodila v nedeljo ob isti uri, prav tako dva dni
"čez rok". Mladi družinici želimo vse lepo in veliko zdravja! D. K.

Toni Dragar z najstarejšim Domžalčanom Stankom Starinom
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VRNITEV 
V PRETEKLOST

Novomeška rokovska skupina Dan
D je v soboto v Gallusovi dvorani
Cankarjevega doma v Ljubljani odi-
grala koncert prvih dveh plošč Igra in
Ko hodiš nad oblaki. / Foto: Zaklop

02

LJUDJE

ŽENSKE

Jasmin Stavros je v Kranju snemal vi-
deospot za novo pesem, Brendi pa je
praznoval 25 let glasbenega ustvarja-
nja. Njune pesmi velikokrat pripove-
dujejo o ženskah, večni temi, ki se ni-
koli ne izpoje. / Foto: Tina Dokl

KULTURA

SVETODUŠKI VESELI
MATIČEK 

Pretekli teden je igralska skupina
KUD Ivan Cankar od Sv. Duha pre-
mierno uprizorila Linhartovo kome-
dijo Ta veseli dan ali Matiček se ženi
v režiji Matija Milčinskega. 

03
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GLASBA, KINO

b tej enkratni
priložnosti so
tudi znova iz-
dali omenjeni
plošči, poleg

tega še nastop začinili z raz-
ličnimi glasbenimi gosti. Na-
stopili so Primož Žižek -
Pimpi, Andrej Zupančič -
Pali, Borut Činč, Aleš Bartelj,
Primož Špelko, Alenka Go-
dec ter pihalna sekcija En
pleh. 

Sproščeno vzdušje in pri-
jeten "sprehod" po glasbe-
nem repertoarju iz druge
polovice devetdesetih let sta

pozitivno vplivala tudi na po-
čutje benda. Pevec Tomislav
Jovanovič - Tokac je deloval
flegmatično in preprosto. Že

ob zvokih prvih tonov se je
opravičil za prehlajene glasil-
ke. Manjši primanjkljaj je
nadomestil tako, da je o vsa-

kem izmed gostov povedal
nekaj šaljivega. Zaspana at-
mosfera s strani publike se je
resnično razživela šele pri
zadnjem komadu z naslo-
vom Igra. Uspešni rokovski
peterec se je na oder vrnil en-
krat in izrazil odprtost za po-
biranje glasbenih želja. Ob-
ljubili so ponovitev komada
Za naju, punca in se poslovi-
li. Na presenečenje so s pr-
venca zaigrali tudi priredbo
od Beatlov Help!. 

Na platnu za nastopajoči-
mi so si obiskovalci lahko
ogledovali razne videopro-
jekcije ter videospote. Vzduš-
je na višku se je zaključilo s
stoječimi ovacijami. 

VRNITEV V PRETEKLOST
Novomeška rokovska skupina Dan D je v soboto v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani
odigrala koncert prvih dveh plošč Igra in Ko hodiš nad oblaki.

Klemen Globočnik

O
PLANET TUŠ, KRANJ

Petek, 19. 2.
15.20, 17.20
ALVIN IN VEVERIČKI 2 sinhronizirano
17.05, 20.20 AVATAR 3D
21.00, 23.10 KJE STA MORGANOVA?
18.30 NA ROBU TEME 
16.20 OBLAČNO Z MESNIMI 
KROGLICAMI sinhronizirano
15.00 OBLAČNO Z MESNIMI 
KROGLICAMI 3D sinhronizirano
15.05, 17.10
PRINCESA IN ŽABEC sinhronizirano
19.25, 21.35, 23.45
ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
15.30, 18.00, 20.30, 23.00
VALENTINOVO
19.20, 21.30, 23.40 VOLKODLAK

Sobota, 20. 2.
15.20, 17.20
ALVIN IN VEVERIČKI 2 sinhronizirano
17.05, 20.20 AVATAR 3D
21.00, 23.10 KJE STA MORGANOVA?
18.30 NA ROBU TEME 
11.50, 14.10, 16.20 OBLAČNO 
Z MESNIMI KROGLICAMI sinhronizirano
12.30, 15.00 OBLAČNO Z MESNIMI 
KROGLICAMI 3D sinhronizirano
12.50, 15.05, 17.10
PRINCESA IN ŽABEC sinhronizirano
19.25, 21.35, 23.45
ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
12.40, 15.30, 18.00, 20.30, 23.00
VALENTINOVO
19.20, 21.30, 23.40 VOLKODLAK

Nedelja, 21. 2.
11.20, 13.20, 15.20, 17.20
ALVIN IN VEVERIČKI 2 sinhronizirano
17.05, 20.20 AVATAR 3D

21.00 KJE STA MORGANOVA?
18.30 NA ROBU TEME 
11.50, 14.10, 16.20 OBLAČNO 
Z MESNIMI KROGLICAMI sinhronizirano
12.30, 15.00 OBLAČNO Z MESNIMI 
KROGLICAMI 3D sinhronizirano
12.50, 15.05, 17.10
PRINCESA IN ŽABEC sinhronizirano
19.25, 21.35 ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
12.40, 15.30, 18.00, 20.30
VALENTINOVO
19.20, 21.30 VOLKODLAK

Ponedeljek, 22. 2.
11.20, 13.20, 15.20, 17.20
ALVIN IN VEVERIČKI 2 sinhronizirano
17.05, 20.20 AVATAR 3D
21.00 KJE STA MORGANOVA?
18.30 NA ROBU TEME 
11.50, 14.10, 16.20 OBLAČNO 
Z MESNIMI KROGLICAMI sinhronizirano
12.30, 15.00 OBLAČNO Z MESNIMI 
KROGLICAMI 3D sinhronizirano
12.50, 15.05, 17.10
PRINCESA IN ŽABEC sinhronizirano
19.25, 21.35 ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
12.40, 15.30, 18.00, 20.30
VALENTINOVO
19.20, 21.30 VOLKODLAK

KINO ŽELEZAR, JESENICE

Petek, 19. 2.
19.00
DOBRODOŠLI V DEŽELI ZOMBIJEV

Sobota, 20. 2.
19.00
DOBRODOŠLI V DEŽELI ZOMBIJEV

Organizatorji filmskih predstav 
si pridržujejo pravico do 
spremembe programa.

KINO SPORED
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Alexander Rybak na Emi 2010

V spremljevalnem programu Eme 2010: izbor, ki bo v ne-
deljo, 21. februarja, bo nastopil tudi zmagovalec 54. tek-
movanja za Pesem Evrovizije Alexander Rybak. 25-letni
norveški violinist in pevec je lani v Moskvi s kar 387 točka-
mi pometel s konkurenco in prepričljivo zmagal s skladbo
Fairytale. Na Emi bo predstavil tudi skladbo Europe`s 
Skies z novega albuma, ki naj bi izšel spomladi. Prisluhni-
li pa boste lahko še Omarju Naberju, Saši Lendero in
Quartissimu. 
Ko bomo čakali na rezultate predizbora, dan prej, pa bodo
v t. i. šov programu nastopile Eva Černe, Rebeka Dremelj,
Natalija Verboten in Regina. 
Letos bodo za tekoč program Eme poskrbeli voditelji Ivo
Kores, Karin Sabadin, Lorella Flego, Bernarda Žarn in An-
drea F. 
V Oslu pa so 7. februarja izžrebali vrstni red nastopov na
55. tekmovanju za Pesem Evrovizije. Naša država bo na-
stopila 27. maja v drugi polovici večera. Letos sodeluje 39
držav. Sedemnajst jih bomo videli v prvem predizboru 25.
maja, drugih sedemnajst v drugem 27. maja, finale, ka-
mor so neposredno uvrščene velike štiri (Anglija, Franci-
ja, Nemčija in Španija) ter država gostiteljica Norveška,
pa bo 29. maja. Več na www.eurovision.tv. A. B.

Februarja v Planetih Tuš romantični koncerti
Jana Plestenjaka, Danijele in Dražena Zečića

Danes zvečer bo v celjskem Planetu za romantiko poskr-
bel nepozabni Jan Plestenjak, v Kranju popularni hrvaški
pevec Dražen Zečić, v Planetu Tuš Maribor pa vedno ro-
mantična Danijela. A. B.

Cesarica bo donela v Kranjski Gori

Dvorana Vitranc bo danes zvečer ob 21. uri gostila koncert
znanega ljubljenca ženskih src Oliverja Dragojeviča. A. B.

Abba The Show in optimist Zlatko

Jutrišnja sobota ponuja v Ljubljani dvojen izbor. Lahko se
v Hali Tivoli odločite za ogled spektakla Abba The Show,
če pa ste naklonjeni drugačnim ritmom, pa bo Cvetličarna
gostila Zlatka z Optimisti in še nekatere goste. A. B.

Še en datum za Plavce

Skupina Plavi Orkestar je v rekordnem času razprodala
vstopnice za prvi koncert regionalne turneje, ki se bo zgodil
26. februarja v ljubljanski Hali Tivoli, zato so organizatorji
koncerta dodali še en koncertni datum: 27. februar. A. B.

Pevski večer v Gorjah

V Gorjanskem domu bo jutri, v soboto, ob 19. uri pev-
ski večer, ki ga že tretjič pripravlja domačin Klemen
Torkar. Njegovi letošnji gostje bodo sopranistki Kata-
rina Kobal in Angela Svoljšak ter baritonist Aljaž Vesel.
Na klavirju jih bo spremljal priznani pianist Tadej Hor-
vat. Na glasbenem potovanju bodo s slovenskimi po-
pevkami in ljudskimi pesmimi prečesali Slovenijo in
pokukali v operno zakladnico Italije, Nemčije in daljne
Rusije. A. H.
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anes, v petek, 19.
februarja, ob
19.30 bodo po
treh predstavah

prejšnji teden v dvorani do-
mačega Kulturnega doma
že četrtič uprizorili kome-
dijo A. T. Linharta Ta veseli
dan ali Matiček se ženi. Pred
dvema sezonama je pri Sv.
Duhu komedijo Džamija na
dvorišču režiral Alojz Do-
mnik, domači igralci pa so
lanski počitek očitno izkori-
stili za pripravo na letošnjo
igro, znano Linhartovo ko-
medijo, ki je režiral priznani
režiser Matija Milčinski.
"Naša uprizoritev, lotili smo
se je dvajset let po tem, ko je
bila pri Sv. Duhu prvič upri-
zorjena, je besedilo nekoliko
okrajšala in ga postavila kar
k Sv. Duhu, v baronovo do-
movanje, v katerem so se
končno lotili obnove," razla-
ga Milčinski. Nekoliko ob-
novljena je tudi svetoduška
igralska ekipa, ki ji je ob po-
moči izkušenih igralcev
uspelo pripraviti zelo zani-
mivo izvedbo Linhartove kla-
sike. Ob Matjažu Cofu (Ma-
tiček), Evi Cof (Nežki) in Bla-
žu Veharju (baron Naletel)

so tako zaigrali še Irena Ko-
žuh, Marijan Žontar, Jan
Bertoncelj, Miha Jelenc, Juli-
ja Gulan, Kristina Kovač,
Nina Taler in Jakob Čuk. 

Scena in kostumi so to-
krat stilizirani: tri lestve, ki
se lahko spremenijo v drevo,
kamro ali vrtno uto, prav
tako pa so kostumi vsako-
dnevna oblačila, kot recimo
jeans, v kombinaciji s posa-

meznimi kosi historičnih
oblačil ali lasuljami. Občin-
stvo je tak slog z navduše-
njem sprejelo. Nekoliko
okrajšano besedilo je pred-
stavi dodalo tudi hitrejši
tempo, brez odmorov, saj se
enostavna scena spreminja
kar med igro samo. Pose-
ben dodatek so muzikanti
in obenem pleskarji (Kle-
men Stegu, Rok Jamnik,

Niko Mir in Juš Gaber), ki
igrajo na perivnik (ribežen)
glavnik in pokrovke in so
obenem tudi pleskarji, ki
obnavljajo grad oz. spremi-
njajo sceno. Po prvih štirih
uprizoritvah se bodo igralci
od Sv. Duha posvetili tudi
nekaj gostovanjem po dru-
gih odrih po Gorenjskem
in mogoče tudi drugod po
Sloveniji.
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SVETODUŠKI VESELI MATIČEK 
Pretekli teden je igralska skupina KUD Ivan Cankar od Sv. Duha premierno uprizorila Linhartovo
komedijo Ta veseli dan ali Matiček se ženi v režiji Matija Milčinskega. 

Igor Kavčič

D otograf, igralec golfa,
nekdanji novinar in
tri pičice, ki nakazuje-
jo, da se ukvarja še z

marsičim, je bilo v vabilu na
razstavo zapisano ob imenu
Mirka Kunšiča, avtorja foto-
grafij, ki so na ogled v galeriji
Creinativa. Naš nekdanji in
sedanji, saj še vedno kaj napi-
še, novinarski kolega, dopis-
nik Slovenskih novic z Go-
renjske, je v zadnjih letih po-
stal prepoznavno fotografsko
ime. "Iskal sem posnetke s
pridihom likovnosti, sporočil-
nosti, drugačnosti, posnetke,
ki imajo estetsko vrednost
užitka," je povedal umetniški
vodja galerije akademski sli-

kar Klavdij Tutta. Del razstav-
ljenega cikla je vezan tudi na
pust in šemljenje na zname-
niti Rambli v Barceloni. "To
je moja prva samostojna raz-
stava, ki je brez slikarjevega
izbora in povabila vodje Kul-
turnega centra Creinativa Mi-
lana Nardina ne bi bilo," je za-
dovoljen Kunšič, ki predstav-
lja tako fotografije, ki bi jih
lahko povezali z njegovim no-
vinarskim poklicem, kot tiste,
ki so nastale v njegovem pro-
stem času v naravi in gorah,
ki so mu tako blizu. "Večina
fotografij je tako iz narave in
so vezane na temi kopno -
voda, zrak - zemlja, nekaj pa
je tudi motivov iz športa," je
še dodal Kunšič, katerega fo-
tografije bodo v Creinativi na
ogled do sredine marca.

KOPNO IN VODA, ZRAK 
IN ZEMLJA
V galeriji Creinativa v Kranju so odprli razstavo
fotografij Mirka Kunšiča. 

Igor Kavčič

F

Cerklje

Slikarska razstava
Kraji pod Krvavcem 

V obnovljeni Petrovčevi
domačiji v Cerkljah so
pred kratkim odprli raz-
stavo 28 slik članov Druš-
tva likovnikov Cerklje z
naslovom Kraji pod Kr-
vavcem. Kot že naslov
pove so likovni ustvarjlci
motive za svoja likovna
dela našli predvsem v
Cerkljah in okoliških kra-
jih. Razstava bo na ogled
do konca meseca v času
uradnih ur cerkljanske
knjižnice - ob ponedelj-
kih in sredah od 8. do 12.
ure, ob torkih, četrtkih in
petkih pa od 15. do 19.
ure. Društvo likovnikov
Cerklje, ki tranutno zdru-
žuje štirideset članov
pretežno iz cerkljanske,
šenčurske in kranjske
občine, je lani praznova-
lo desetletnico uspešne-
ga delovanja, vodi pa ga
Julka Hrovat. Člani raz-
stavljajo svoja likovna
dela na večjih razstavah
v župnijski dvorani v
Cerkljah. J. Ku. 

Tokratni Matiček je nekoliko drugačen, malo iz Linhartovega časa in malo od danes. 

Domu kulture Ka-
mnik je na ogled
razstava fotografij
MAK, ki je nastala

s sodelovanjem treh društev,
Foto kino in video kluba
Mavrica iz Radomelj, Foto-
grafskega društva Anton
Ažbe iz Škofje Loke in Foto
kluba Kamnik. Kratica pred-
stavlja začetnice vseh treh
klubov, Mavrica, Anton
Ažbe in Kamnik. Na razpis,
ki je bil objavljen lanskega
novembra, se je odzvalo pet-
deset avtorjev s 480 deli,
strokovna žirija, v kateri sta
bila tudi mojstra fotografije
Marjan Smrke in Janez Ko-
rošin, pa je izbrala 222 foto-
grafij. Fotografi so svoja dela
predstavili v kategorijah dia-
pozitivov, fotografij in digi-
talnih posnetkov, ter v prosti
temi in temi 'barve'. "Med-
klubska sodelovanja so ena
izmed aktivnosti, ki smo jih

v klubih zelo veseli, saj omo-
gočajo nastajanje novih po-
znanstev in druženj z ljudmi
z enakimi interesi tudi zunaj
naše občine. V Foto klubu
Kamnik bomo tudi v prihod-
nje poskušali sodelovati in
prirediti čim več tovrstnih
srečanj ter projektov. Proti
koncu letošnjega leta načrtu-
jemo ponovitev razpisa MAK
in morda še kakšen podoben

projekt z društvi drugod po
Sloveniji," je povedal pred-
sednik Foto kluba Kamnik
Bojan Težak. Ob odprtju raz-
stave so podelili tudi več di-
plom in nagrad. Prve nagrade
so prejeli Tončka Benedik in
Klavdija Krem iz FKVK Mav-
rica, Ana Pogačar in Mojca fe-
tiš iz Foto kluba Kamnika ter
Marko Ocepek iz FD Anton
Ažbe Škofja Loka.

Eno od nagrad je prejel tudi Klemen Brumec iz Kamnika za
fotografijo Bilo je nekoč v Sloveniji.

Snovalci tokratne razstave Klavdij Tutta, Mirko Kunšič in
Milan Nardin / Foto: Boštjan Škrab

MEDDRUŠTVENA FOTOGRAFSKA
RAZSTAVA MAK

Jasna Paladin

V
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SANJE, VROČA ŽEMLJICA

PETEK, 19. 2.

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.45 To ne-
navadno življenje 12.15 Živalski čudeži 13.05
Medij 13.55 Vohunjenje 14.20 Policija na delu
15.10 Okoljska straža 15.35 Mestni zdravniki
16.25 Zgodbe o preživetju 17.15 Na sledi
morskemu psu 18.10 Spremenilo mi je življen-
je 19.00 Policija na delu 19.50 Okoljska straža
20.15 Hitro ukrepanje 21.05 Jasnovidni detek-
tivi 21.55 Ženske za rešetkami 22.50 Moč,
oblast in pravičnost 23.35 Dokazi 

08.45 V iskanju očeta, 39. del 09.40 Usoda, 78.
del 10.30 Miza za , 65. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 62. del 12.20 Družinske vezi, 100. del
13.10 Judeževa žena, 50. del 14.05 V iskanju
očeta, 39. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 115. del
15.55 Miza za tri, 65.-66. del 17.40 Maščevan-
je ljubezni, 41. del 18.35 Nikoli ni prepozno,
116. del 19.30 Usoda, 78. del 20.20 Miza za tri,
66. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 116. del
22.05 Družinske vezi, 100. del 23.00 Nič več, 2.
del 23.55 Judeževa žena, 50. del 

SOBOTA, 20. 2.

08.55 Dar življenja 09.45 Živalski čudeži 10.30
Katastrofe stoletja 11.20 Pod krinko 12.10 Ro-
jstvo 13.05 Družinsko drevo 13.55 Dar življen-
ja 14.45 Živalski čudeži 15.30 Katastrofe sto-
letja 16.20 Pod krinko 17.10 Zdravnice 18.00
Nevarna reševanja 18.50 Smrtonosni plazilci
19.40 Ljubezen za rešetkami 20.10 Duhovi v
hotelih 21.05 Zločini v Avstraliji 21.55 Polici-
jske enote 22.45 Smrtonosni plazilci 23.35
Okostnjaki pripovedujejo 

11.20 Kuhamo s slavnimi, 16. del 12.20 Nikoli
ni prepozno, 112.-116. del 16.50 Sanjski moški,
19. del 17.40 Maria Rosa išče ženo, 84. del
18.35 Idealen par, 6. del 19.30 Moške zgodbe,
24. del 20.30 Tako je življenje, 28. del 21.25
Moja mama 23.00 Donja Flor, 13. del 23.55
Življenje z Anito, 11. del 00.50 Idealen par, 6.
del 01.40 V iskanju očeta, 35.-39. del 

NEDELJA, 21. 2.

07.40 Žena, mati in lovka na glave 08.05
Družinsko drevo 08.55 Skupaj za vselej 09.45
Živalski čudeži 10.30 Katastrofe stoletja 11.20
Pod krinko 12.10 Rojstvo 13.05 Družinsko dre-
vo 13.55 Skupaj za vselej 14.45 Živalski čudeži
15.30 Katastrofe stoletja 16.20 Pod krinko
17.10 Zdravnice 18.00 Nesnagi za petami
18.50 Urgenca 00.45 Nesnagi za petami 

06.00 Idealen par, 7. del 06.55 Miza za tri, 62.-
66. del 11.20 V kuhinji z Angelom in Mario, 9. del
12.20 Maščevanje ljubezni, 37.-41. del 16.50
Sanjski moški, 20. del 17.40 Maria Rosa išče
ženo, 85. del 18.35 Idealen par, 7. del 19.30
Moške zgodbe, 25. del 20.30 Tako je življenje,
28. del 21.25 Moja mama 23.00 Donja Flor, 14.
del 23.55 Življenje z Anito, 12. del 

PONEDELJEK, 22. 2.

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.50 To ne-
navadno življenje 12.15 Živalski čudeži 13.05
Medij 13.55 Vohunjenje 14.20 Policija na delu
15.10 Okoljska straža 15.35 Mestni zdravniki
16.25 Mejna policija 17.15 Na sledi morskemu
psu 18.10 Spremenilo mi je življenje 19.00
Policija na delu 19.50 Okoljska straža 20.15
Medicinski detektivi 21.05 Jasnovidni detektivi
21.55 Ženske za rešetkami 22.50 Moč, oblast
in pravičnost 23.35 Dokazi 

09.40 Usoda, 79. del 10.30 Miza za tri, 66. del
11.25 Kriva te ljubezni, 63. del 12.20 Družinske
vezi, 101. del 13.10 Judeževa žena, 51. del

14.05 V iskanju očeta, 40. del 15.00 Nikoli ni
prepozno, 116. del 15.55 Miza za tri, 66.-67.
del 17.40 Maščevanje, 42. del 18.35 Nikoli ni
prepozno, 117. del 19.30 Usoda, 79. del 20.20
Miza za tri, 67. del 21.10 Nikoli ni prepozno,
117. del 22.05 Družinske vezi, 101. del 23.00
Nič več, 3. del 23.55 Judeževa žena, 51. del
00.50 Kriva te ljubezni, 63. del 

TOREK, 23. 2. 

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.50 To ne-
navadno življenje 12.15 Živalski čudeži 13.05
Medij 13.55 Vohunjenje 14.20 Policija na delu
15.10 Okoljska straža 15.35 Mestni zdravniki
16.25 Mejna policija 17.15 Na sledi morskemu
psu 18.10 Spremenilo mi je življenje 19.00
Policija na delu 19.50 Okoljska straža 20.15
Medicinski detektivi 21.05 Jasnovidni detektivi
21.55 Ženske za rešetkami 22.50 Moč, oblast
in pravičnost 23.35 Dokazi 

08.45 V iskanju očeta, 41. del 09.40 Usoda, 80.
del 10.30 Miza za tri, 67. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 64. del 12.20 Družinske vezi, 102. del
13.10 Judeževa žena, 52. del 14.05 V iskanju
očeta, 41. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 117. del
15.55 Miza za tri, 67.-68. del 17.40 Maščevan-
je ljubezni, 43. del 18.35 Nikoli ni prepozno,
118. del 19.30 Usoda, 80. del 20.20 Miza za tri,
68. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 118. del
22.05 Družinske vezi, 102. del 23.00 Nič več, 4.
del 23.55 Judeževa žena, 52. del 00.50 Kriva te
ljubezni, 64. del 

SREDA, 24. 2.

11.00 Spremenilo mi je življenje 11.50 To ne-
navadno življenje 12.15 Živalski čudeži 13.05
Haunted 13.55 Vohunjenje 14.20 Policija na
delu 15.10 Okoljska straža 15.35 Mestni
zdravniki 16.25 Mejna policija 17.15 Na sledi
morskemu psu 18.10 Spremenilo mi je življen-
je 19.00 Policija na delu 19.50 Okoljska straža
20.15 Medicinski detektivi 21.05 Jasnovidni
detektivi 21.55 Ženske za rešetkami 22.50
Moč, oblast in pravičnost 23.35 Dokazi 

08.45 V iskanju očeta, 42. del 09.40 Usoda, 81.
del 10.30 Miza za tri, 68. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 65. del 12.20 Družinske vezi, 103. del
13.10 Judeževa žena, 53. del 14.05 V iskanju
očeta, 42. del 15.00 Nikoli ni prepozno, 118. del
15.55 Miza za tri, 68.-69. del 17.40 Maščevan-
je ljubezni, 44. del 18.35 Nikoli ni prepozno,
119. del 19.30 Usoda, 81. del 20.20 Miza za tri,
69. del 21.10 Nikoli ni prepozno, 119. del
22.05 Družinske vezi, 103. del 23.00 Nič več, 5.
del 23.55 Judeževa žena, 53. del 00.50 Kriva te
ljubezni, 65. del 

ČETRTEK, 25. 2. 

11.00 Živeti za vsako ceno 11.50 To nenavad-
no življenje 12.15 Živalski čudeži 13.05 Na lovu
za tatovi 13.55 Vohunjenje 14.20 Policija na
delu 15.10 Okoljska straža 15.35 Mestni
zdravniki 16.25 Mejna policija 17.15 Pre-
povedana ljubezen 18.10 Živeti za vsako ceno
19.00 Policija na delu 19.50 Okoljska straža
20.15 Medicinski detektivi 21.05 Jasnovidni
detektivi 21.55 Ženske za rešetkami 22.50
Moč, oblast in pravičnost 23.35 Dokazi 00.00
Medicinski detektivi 

07.50 Judeževa žena, 54. del 08.45 V iskanju
očeta, 43. del 09.40 Usoda, 82. del 10.30 Miza
za tri, 69. del 11.25 Kriva te ljubezni, 66. del
12.20 Družinske vezi, 104. del 13.10 Judeževa
žena, 54. del 14.05 V iskanju očeta, 43. del
15.00 Nikoli ni prepozno, 119. del 15.55 Miza
za tri, 69.-70. del 17.40 Maščevanje ljubezni,
45. del 18.35 Nikoli ni prepozno, 120. del
19.30 Usoda, 82. del 20.20 Miza za tri, 70. del
21.10 Nikoli ni prepozno, 120. del 22.05
Družinske vezi, 104. del 23.00 Nič več, 6. del
23.55 Judeževa žena, 54. del 
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Sanjalo se mi je, da sem opa-
zoval, kako luna z manjšimi
lunami pada z neba in trešči v
Zemljo nekaj kilometrov na-
prej od mene. Nastal je kra-
ter. Ob trčenju se je veliko
stvari zrušilo, jaz sem preživel
in odšel na nastali krater."

Tine
Dragi Tine,
pri opisu svojih sanj si izpu-
stil ključne in zelo dragoce-
ne podatke, zato bi bilo na-
pačno oz. tvegano, če se
preveč oddaljiva od splošno
sprejetih pomenov tvojih
sanjskih simbolov. Luna
predstavlja starodavni sim-
bol ženske in intuitivnosti. V
sanjah opisuje našo psiho,
hrepenenja, duševnost, lju-
bezen in romantiko. Prav
tako simbolizira preobra-
zbo, rast in biološki ritem.
Lahko se nanaša na našo
preteklost, na tisto, kar smo
podedovali; lahko pa opozar-

ja tudi na preveč spremenlji-
va razpoloženja. Včasih
simbolizira tudi odnos do
matere. Posebno vlogo ima
v sanjah moških, saj spod-
buja k večjemu zaupanju
lastni intuiciji. Pri razlagi
lune kot sanjskega simbola
je najpomembneje, da smo
pozorni na njene mene: je
bila polna ali mlada, bleda
ali svetleča. V ljudski tradici-
ji je že kmalu postala po-
membna znanilka pozitiv-
nih ali negativnih življenj-
skih sprememb: - luno vide-
ti: naznanja preobrat ali
spremembe; - luna na jas-
nem nebu: uspeh v poslu; -
če se skriva za oblaki: napo-
veduje slabo zdravje in dru-
ge nevšečnosti; preživel boš
skrbi polne dneve; - mračna
in grozljiva luna: napovedu-
je neuspešna ljubezenska
razmerja, nesrečo doma in
razočaranja v poslu; - polna

luna: veselje in denar, uspe-
hi, priznanja in javne časti
ali dosego visoko zastavlje-
nega cilja; - mlaj: vse, kar
boš zdaj začel, bo imelo sre-
čen konec; blaginja in har-
monija v zakonu; - polme-
sec: v ljubezni ne boš doži-
vel nič dobrega; - prvi kra-
jec: prednosti v poslu in vi-
soke časti; - če pade z neba:
napoveduje veliko nevar-
nost, bodi pazljiv!; več lun:
napoveduje izgube; svari
pred zahrbtnostjo.
Luno povezujemo z belo in
srebrno barvo. Prva pred-
stavlja pozitivno delujoče
sile v nas in druga magijo in
transcendenco. Luno gleda-
mo v sanjah večinoma na
nočnem nebu, zato ima tudi
črna barva pomembno vlo-
go. Na podlagi informacij, ki
si jih podal, ti lahko ponu-
dim dve možnosti razlage,
sam pa se poskusi spomniti

drugih detajlov, ki ti lahko
pomagajo h globljemu razu-
mevanju: Zemlja (kot pla-
net) je simbol rodovitnosti,
življenja in telesa. Trčenje
lune v zemljo lahko simboli-
zira disharmonijo in čustve-
ni balast, ki te ovira pri na-
predovanju na vseh ravneh.
Možno je, da te sanje opo-
zarjajo, da se preveč ukvar-
jaš s preteklostjo, kar lahko
povzroči, da izgubiš stik z
realnostjo. Če pri dogajanju
nisi občutil strahu in groze,
se lahko trčenje lune v zem-
ljo razlaga zelo pozitivno. V
tem primeru predstavlja
luna osvobajajoča čustva in
misli, ki ti pomagajo, da v
kočljivih situacijah uporab-
ljaš razum namesto užalje-
nosti ali prizadetosti. Iz te
perspektive simbolizira kra-
ter, na katerega si se rešil,
boleča izkustva, s katerimi
si končno opravil. 

TV SPORED

hris je v bogati
karieri, v kateri je
prodal več kot tri-
deset milijonov

albumov po vsem svetu, na-
nizal vrsto uspešnic in če-
prav je album največjih
uspešnic (Come So Far, Yet
So Far to Go: The Best Of
Chris Rea), izšel pred krat-
kim, Chris že pripravlja
novi album, ki bo izšel v
drugi polovici letošnjega
leta, prav tako pa tudi bio-
grafija. Chris pravi, da to ne
bo klasična biografija s po-
datki kje, kdaj in kaj, ampak
bo prežeta z osebnimi zgod-
bami. O najtežji - dolgolet-
nem boju z boleznijo, se je
58-letnik razgovoril tudi ob
začetku turneje Come So
Far, Yet So Far to Go in po-
vedal, da ga je boj z rakom
popolnoma spremenil. Spo-
znal je, kaj je v življenju za-
res pomembno, kdo so nje-
govi pravi prijatelji, in pravi,
da je srečen kot nikoli: "Se-
daj slikam, gojim paradižni-
ke, grem na čaj z domačini v
vasi. V glasbenem poslu pa
je večina ljudi takšnih, da

mislijo izključno na to, kako
biti čim bolj slaven in imeti
čim več denarja."

In kako razvajen je Chris
pri zahtevah na turnejah?
Njegova posebnost je, da
želi na dan koncerta dvajset
kilogramov ledu ob osmi uri
zjutraj, potem dvajset ob
dveh popoldne in še dvajset
ob osmih zvečer. Za pripra-
vo hrane s seboj vozi osebje,
ker se zaradi bolezni drži

stroge diete. Nobenega slo-
venskega medu ali čokolad
torej, vendar pa priznava, da
toliko več čokolade poje nje-
gova hči Josephine. Filmi 
in dirkalni avtomobili pa
ostajajo njegova velika lju-
bezen. Predvsem obožuje
tako imenovane 'špageti
vesterne'. 

Koncert 22. februarja (ob
20. uri) v ljubljanski Hali
Tivoli bo nedvomno prvo-

vrstna glasbena poslastica
za vse ljubitelje prave kita-
re, bluesa in njegovega iz-
jemnega vokala, ki ga pre-
poznaš v prvi sekundi, ko
ga zaslišiš.

"Če ne bi imel takšnega
glasu, kot ga imam, bi goto-
vo pel bolj pop skladbe,"
pravi Chris, ki ima sicer
najraje glas svojega glasbe-
nega kolega in še ene žive
legende, Stinga.

NAJPREJ EMA, POTEM
CHRIS REA
Chris Rea prihaja v Ljubljano 22. februarja. V ponedeljek torej. Dan po tem, ko bomo Slovenci 
že vedeli, kdo nas bo maja zastopal na Evrosongu.

Alenka Brun
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ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ
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HUMOR, POTOPIS
RADIJSKI SPOREDI

Radio Kranj 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)
Današnja tema dneva: govorili bomo o aktivnostih v Linhar-
tovi dvorani v Radovljici. Ob 17.15 bomo pometali doma, gost
bo Boštjan Dirnbek. V sobotni TEMI DNEVA boste izvedeli vse
o utripu Kranja v teh dneh. V sobotnem AKTUALNEM ne pres-
lišite vsega o SVEŽEM IN ZDRAVEM SADJU, ki ga zaužijemo
pozimi. Nedeljski glasbeni gost ob 9.10 bodo člani ansambla
Navdih. Bi radi kupili, morda prodali, potem boste ob 12.15
nastopali v rubriki MALI OGLASI. RADIJSKA RAZGLEDNICA
pa vas tokrat popelje po Kranju, na relaciji Drulovka-Podreča.
Ne pozabite tudi na SNOP, skupni nočni program od 24. do
5.ure. Ponedeljek je dan za oddajo SE RES POZNAMO. Gost
bo dr. Miha Kos. Nadaljevali bomo športno, šli bomo tudi
na zimske olimpijske igre. 

Radio Ognjišče, 102, 3, 104,5 in 105, 9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)
V petek ob 17.00 bomo v tokratnih Doživetjih narave iskali
prave zavoje in naklone, strmino in sapo: govorili bomo o
turnem smučanju. Ob 20.30 ne zamudite oddaje Svet na
dlani. Tokrat nam bo prinesla nova spoznanja o Angoli, kjer
deluje naša misijonarka s. Zvonka Mikec. V nedeljo ob 19.00
vabljeni k poslušanju oddaje Graditelji slovenskega doma. Pod
drobnogled smo vzeli pesnico Ljubko Šorli. Ponedeljek ob
18.15 prinaša ABC zabavne glasbe. Tokrat nas bo oddaja popel-
jala skozi džez. Znani avtorji, znani izvajalci, znane melodije,
malokdo pa ve, da gre za džezovsko glasbo. Torek ob 18.15
bomo v oddaji EU v živo prisluhnili, kako je potekalo potrje-
vanje komisarske ekipe v Evropskem parlamentu

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)
Danes bomo po 7. uri pogledali, kaj se dogaja v lokalni skup-
nosti Obla Gorica. Ob 16. uri bo na vrsti Razgled s Triglava na
občino Bled. Tedenski pregled boste slišali ob 18.10. Po 19. uri
bomo spremljali še zadnjo tekmo jeseniških hokejistov v ligi
EBEL. Gostili bodo ekipo z Dunaja. Sobotno jutro bo namenjeno
otroškemu programu. Ob 10.10 bo na vrsti oddaja Okoljske
minute, uro kasneje pa Razgled s Triglava na občino Naklo. V
nedeljo boste malo po 9. uri slišali Triglavsko kuhalnico, v kateri
bomo govorili o postnih jedeh. Uro kasneje bomo pozornost
posvetili gradnji planinskega muzeja v Mojstrani. Malo po 13.
uri bo naš gost glasbenik Denis Porčič - Chorcyp iz Kranjske
Gore, ki pripravlja samostojni prvenec. V ponedeljek bo ob 10.10
naš gost bohinjski župan Franc Kramar. Po 13. uri se bo začel
Športni ponedeljek. V torek bomo ob 9.10 pogledali na filmska
platna. Ob 13.10 bomo govorili o pokojninah in upokojevanju.
Ob 16. uri boste lahko slišali pregled dogodkov v občini Gorje. V
sredo bomo ob 9.10 govorili o naših malih prijateljih. Ob 16.00
bomo pregledali dogajanje v občini Jesenice. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV)
(www.potepuh.com)
V prihajajočih dneh se bomo, tako kot ste že vajeni, potepali
po Sloveniji in predstavili nekaj zanimivih turističnih desti-
nacij, potrkali na vrata podjetij in poklepetali z njihovimi di-
rektorji. Poleg dnevnih oddaj Moja dežela, ki jim lahko pris-
luhnete ob 9.00 in ob 19.30, naj izpostavimo še ponedeljkov
klepet z blejskim županom Janezom Fajfarjem ob 13. uri in
oddajo Turistični podmladek ob 14. uri, ki jo pripravljata Nina
in David, študenta Višje strokovne šole za gostinstvo in tu-
rizem Bled. V sredo bo oddaja Rože&Vrt na sporedu ob 14. uri,
v četrtek pa ne preslišite oddaje Skriti mikrofon ob 12.50.

Radio Sora 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)
Danes ob devetih bomo govorili o počitnicah in kje jih lahko
otroci na Loškem aktivno preživijo, s popoldansko razglednico
pa vas opomnili na varno smučanje. V športni soboti bomo
spremljali olimpijske igre in vas povabili na bližajoči se Pokal
Loka. V nedeljo ob devetih boste slišali nedeljskega gosta, v
kmetijski oddaji ob enajstih pa bomo spregovorili o varnem delu
v gozdu. V ponedeljek ob devetih bomo z direktorjem Direkcije
RS za ceste mag. Fickom govorili o škofjeloški obvoznici. V torek
ob devetih je na vrsti nova svetovalna oddaja Ujemimo sonce,
sledili bodo Vrelci zdravja in lepote in kasneje še oddaja
Radovednost kot čednost, popoldan bo kulturno obarvan. V sre-
do ob devetih bomo govorili o novi sezoni tržnic Razvojne agen-
cije Sora, ob enajstih pozdravili župana Železnikov Mihaela Pre-
vca, na Planetu glasbe pa gostili skupini Kontrabant in Obvezna
smer ter duet Naju. V četrtek vas bomo povabili na novo igro, ki
jo pripravljajo na Sovodnju, ob 17. uri  prisluhnili 4. radijski
mreži, ki bo gostila predsednika Državnega zbora dr. Pavla Gan-
tarja. 

o tednu dni potepa-
nja po Romuniji so
se nam v mislih vse
pogosteje prikazo-
vale slike Moldavi-

je, ki je sicer nihče od nas še
ni videl, kar pa še ne pome-
ni, da naše misli ne bi mo-
gle biti nekako ... no, mol-
davske. Petek, 17. julija, bo
torej dan za vožnjo, je bilo
določeno v potovalnem na-
črtu, ko smo krenili iz Kra-
nja. To smo cel dan tudi
pridno potrjevali, saj smo
tja do devete zvečer, ko smo
si v nekem motelu končno
le našli prenočišče, prevozi-
li 366 kilometrov, kar je za
vožnjo po regionalnih ce-
stah, "dveh Vršičih", slalo-
mu med udarnimi luknja-
mi in kakšnem makadamu
vmes prav lepa številka. Od-
ločili smo se za krajšo (časo-
vno pa daljšo) pot prek dveh
gorskih prelazov, sicer pa
skozi vasi. Koliko smeha pri
krajevni tabli vasi Sovata. V
nekaterih državah imajo res

hecna imena krajev, in po-
dobno kot smo se pred tre-
mi leti v Estoniji ustavili v
kraju z imenom Vosu, smo
si tokrat privoščili zelenjav-
no varianto v Sovati. 

Že na prvem prelazu
smo uprizorili pravi slalom
med udarnimi jamami, naj-
globljimi tudi do 15 centi-
metrov. Medtem ko sem vo-
zil slalom med luknjami,
sem se zaman spraševal,
čemu na relativno prometni
turistični cesti nobeden ne
"flika asfalta". Luknje so si-
cer precej zahrbtna sorta.
Ponavadi so na ovinkih, kjer
se ne moreš umikati po dru-
gem voznem pasu, ali pa na
prehodih iz sonca v senco,
ko drevesa tako dobro zakri-
jejo luknjo v cesti, da naredi
damo tk-dk ... "Zadeta," se
reče pri igri "ladjice potap-
ljat'". Kake tri sem prav za-
res osrečil v sredico, med-
tem ko sem jih vsaj tristo z
vijuganjem po cesti tudi
uspešno zgrešil. Sledil je še
en in še bolj slikovit prelaz,
saj smo se peljali tudi skozi
skalne soteske, sredi katerih

so bile stojnice z različnim
romunskim blagom. Nekaj
fotografij, ohladiti zavore in
gremo naprej. A le dvesto
metrov, nakar sem se v
klancu komaj ustavil. Zavo-
re so prijele šele, ko sem če-
trtič pritisnil na stopalko.
Ustavil sem se, dvignil po-
krov motorja, da bi ohladil
zavorne diske in hkrati po-
čakal Starija, ki se je vrnil
potem, ko so mu nižje po
cesti razlagali, da je zgoraj
en podoben avto z dvignje-
nim pokrovom ... Malo sem

in tja pošprica olje po notra-
njem blatniku, a ni sile.
Nivo olja je v redu, le ventili
malo "klofajo". Ah, bo že.
Spustimo se v dolino in ka-
kih deset kilometrov niti en-
krat ne pohodim zavor, saj
zaviram predvsem z motor-
jem in nižjimi prestavami.
In danes, v petek, ko berete
te vrstice, sva z Aljažem v
mestu Cassis blizu Marseilla
v Franciji in pravkar v prt-
ljažnik nalagava obnovljen
motor z 000 prevoženimi
kilometri.

Mali brat 

Pust je bil tudi letos krivih
ust, ljudje so si dali duška, se
poveselili, nabrali kakšen
skromen prispevek pod ges-
lom: "A' 'mate kaj za pusta
hrusta," hkrati pa, pogled
skozi okno to potrjuje, ugo-
tovili, da toliko živahni, da bi
odgnali zimo in v deželo pri-
klicali pomlad, le niso bili.
Nak, nekateri politiki so pu-
stovanje vzeli zelo resno in
se niso zamaskirali v "k'r
neki", ampak so si za svoje

pustne kostume izbrali like,
ki jih po svoje določajo bodi-
si kot osebe bodisi so po
njih znani slovenskemu
življu. Tako smo med dru-
gim v Preddvoru srečali ne-
kdanjega okoljskega minis-
tra Karla Erjavca, v kranjski
občinski stavbi pa Branka
Grimsa, ki je pozdravil
strankarske kolege ter neka-
tere kranjske svetnike prav
tako iz njihovih vrst. Zimo
je očitno uspelo odgnati le
notranji ministrici Katarini
Kresal. 

A UGANEŠ, KDO SEM JAZ?
Letošnji pust je bil živahen tudi med slovenskimi politiki. Nekateri izmed njih so si nadeli tudi maske. 

S spačkom do Kijeva in nazaj (24)

SLALOM MED LUKNJAMI 
Na dveh srednje velikih prelazih smo opravili suhi slalomski trening pred olimpijskimi igrami. 

Igor Kavčič

P
V Romuniji sem in tja naletiš tudi na kakšno zelenjavo.
"Sovata" je takšna. / Foto: Igor Kavčič 

Dobhr dan, sem Kahlo Ehjavc in sem se sem se za pusta
našemu v kanto za odpadke. A uganete, kateha od teh kant
sem jaz, Kahlo?

Ha, niste uganili, v kaj sem se našemil jaz, Branko Grims,
avtor zakona o RTV Slovenija. Pišuka, a ste me res spoznal?
Po čem sklepate, da sem jaz, Branko? / Fotomontaža: Ju Wan

A sem se dobro maskirala, jaz, Katarina Kresal. Mogoče 
vi veste, katera med strumnimi policisti sem jaz? 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Zvezdica"

Večkrat prebiram vaše optimi-
stične in spodbudne odgovore,
ki jih je pravo veselje prebrati.
Za mano je težko obdobje, ki
je pustilo posledice, ki jih poča-
si rešujem in grem naprej. Za-
nimajo me ljubezen, hčerka,
služba in zdravje. Hvala.

Vsake odločitve pustijo posle-
dice, čeprav bi rekla, da so v
vašem primeru pozitivne in
trenutno še vedno težke, vam
na dolgi rok prinašajo čudovi-
to lepe spremembe, ki si jih,
roko na srce, zelo zaslužite.
Iti naprej je včasih težko in ko-
rak se ustavi, a z zavedanjem,
da nam jutrišnji dan lahko
prinese lepe dogodke, se
splača. Letošnje leto vam pri-
naša korenite spremembe na
vseh področjih. Ljubezen vas
bo presenetila tam, kjer naj-
manj pričakujete. Zaradi služ-
be si ne delajte skrbi. Znašli

se boste v situaciji, ko bodo
vaše odločitve pomembne
tudi za druge. Zdravstveno
stanje se vam že spomladi
precej izboljša. Zaradi težke-
ga obdobja so se vam izčrpa-
le zaloge energije, kar se seve-
da pozna tudi pri zdravju. Za
hčerko mi niste napisali rojst-
nih podatkov in kaj vas zani-
ma glede nje. Vidim ji lepe
uspehe na osebnem podro-
čju. Je žalostna, in bi rekla, da
je vse to vplivalo tudi na njo.
Zelo vas ima rada. Srečno.

"Zaskrbljena"

Pripravljam se na tožbo proti
moji sestri, ki mi krati pravico
na odkup dediščine in je proti
meni že vse življenje nepravič-
na. Prosim, da pogledaš, ali se
mi bo kdaj sploh uspelo znebi-
ti njenih provokacij. Zelo se
bojim, da bo po neuspeli tožbi
vse še slabše. Prosim tudi za

odgovor, kdaj bom prodala to
isto dediščino. Že vnaprej se
zahvaljujem in prosim za čim-
prejšnji odgovor.

Saj poznate ta pregovor, da si
prijatelje lahko izbiramo, so-
rodnikov pa ne. Žal. Žalostno
je, da morate pravico iskati na
sodišču, a druge izbire niste
imeli. Seveda tožbo dobite,
njene provokacije pa vas ne
smejo več spravljati v slabo vo-
ljo. Spoznanje, da vam nič več
ne more, jo bo čez nekaj časa
prisililo na pristanek na realna
tla. Spremenila se ne bo, njena
nesramnost pa vam več ne bo
prišla do živega. Dediščino
vam uspe prodati v prihod-
njem letu. Lepo se imejte.

"Deteljica"

Mene zanima, kaj me čaka v
letu 2010. Mi bo uspelo dobiti
službo v poklicu, za kar sem
študirala? Kaj pa ljubezen,

ostanem s tem fantom skupaj,
ali bo prišlo do sprememb?
Hvala za odgovore!

V drugi polovici leta se vam
začnejo dogajati spremembe,
ki vam prinesejo dobre prilož-
nosti za službo, ki je poveza-
na z vašo izobrazbo. Čeprav
sedaj mislite, da ne, bo odlo-
čitev kar težka. S tem fantom
ostaneta še kar nekaj časa
skupaj, na dolgi rok pa mis-
lim, da imate drugačno pred-
stavo o ljubezni, in to, kar
imate sedaj, vam bo postalo
premalo. Hoteli boste več,
kar pa od tega fanta ne more-
te dobiti. Sedaj ni čas, da bi se
s tem obremenjevali, imejte
se lepo in uživajte v trenutkih
in ko pride do nove ljubezni,
se boste podali na novo pot,
prej ne. Lep pozdrav.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
V zadnjem trenutku se bomo odločili za nekaj, kar se od
nas nikoli ne bi pričakovalo. Nikoli ne recimo nikoli in vsa-
ka stvar je enkrat prvič.

20. februarja 2010
Sobota 
Aleksander, Leon, Uroš

Tisti, ki se bomo prepustili trenutnim občutkom, bomo
zelo prijetno presenečeni in se imeli skrajno dobro. Drugi
bodo tarnali, le zakaj so vedno razočarani.

22. februarja 2010
Ponedeljek
Metka, Monika, Kajetan

Polni raznih zanimivih idej in načrtov se bomo podali v ta
dan in naredili vse, da bi bili sami in vsi v naši bližnji okoli-
ci zadovoljni in srečni. Uspelo nam bo.

23. februarja 2010
Torek
Polikarp, Dejan, Romana

Ta dan se bo vse uredilo tako, kot je treba, zato si ne
smemo delati nepotrebnih in neutemeljenih skrbi. Ob-
novili bomo stare prijateljske vezi.

24. februarja 2010
Sreda
Matic, Bogdan, Sergej

Ta dan bo kar precej romantično obarvan. Bodimo zato
odprti za sprejemanje in dejanje ljubezni, od katere je mar-
sikaj odvisno. Presenečeni bomo.

25. februarja 2010
Četrtek
Taras, Vali, Matevž

Obeta se dober dan, tako poslovno kot tudi na osebnem
področju. Neke novice nas bodo že na začetku dneva
spravile v dobro voljo.

26. februarja 2010
Petek
Tilka, Aleš, Drejče

21. februarja 2010
Nedelja
Irena, Maks, Elka

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

Poskušali bomo vplivati na druge, a seveda zaman. Da bi
spremenili sebe, pa današnji dan ni najboljši za take in
podobne podvige.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Dosegli boste veliko več, kot bi si sploh upali pomisliti.
Ob nasvetu prijatelja boste najprej užaljeni, a kasneje
mu boste hvaležni. Vsake oči imajo svoj pogled in zato
drugače vidijo dogajanja. V ljubezni si boste delali skrbi,
a ne bo potrebno.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Končno boste le prejeli novico, ki jo že tako dolgo časa
pričakujete. Kljub dobrim smernicam bo odločitev težka
in nikar je ne prepuščajte drugim. Kovali boste načrte,
kaj narediti, da bi se imeli čim lepše. Obeta se vam dalj-
še potovanje. 

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Jeza se vam bo nakopičila, zato bodite pozorni, da vam
ne izbruhne ob nepravem času poleg nepravih ljudi. S
tem lahko nehote prizadenete nekoga, ki sploh ne bo ve-
del, za kaj gre. Čaka vas večji finančni izdatek. 

Rak (22. junija - 22. julija)
Svojo redoljubnost in natančnost boste vsiljevali tudi
drugim, zato se pripravite na posledice. Kaj hujšega od
trenutne slabe volje ne bo. V družbi prijateljev in znancev
se boste razvedrili. Ljubezensko sporočilo vas bo prese-
netilo.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Pretirano delo in to, da hočete vedno vsem ustreči, vam
bo sprožilo upad energije, zato boste morali storiti nekaj
za sebe in kmalu se boste počutili bolje. Začeli boste
uresničevati finančne načrte in prvi rezultati se bodo hi-
tro pokazali.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
V tem tednu se vam obeta resnično nekaj lepega. Od no-
tranje sreče, ki vas bo napolnila, boste dobili pogum, in
naredili boste korak, ki si ga že dolgo časa želite, a niste
imeli zaupanja vase in v svoje odločitve.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Počutili se boste prazni in iskali boste tista zadovoljstva,
ki vas lahko notranje zapolnijo in sprožijo občutek miru,
varnosti in sreče. Kadar stojimo na pragu pomembne
življenjske odločitve, smo vedno sami, ne glede na to,
koliko prijateljev imamo.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Težave boste uspešno rešili šele takrat, ko boste priprav-
ljeni prevzeti del krivde nase. Ker tudi drugi to od vas pri-
čakujejo, ne boste imeli druge možnosti. Na delovnem
mestu se vam odpirajo nove ideje. Na koncu tedna bo
pestro dogajanje.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Pred vami je malce naporen teden. Nabralo se vam bo
več različnih opravkov, ki ste jih v preteklosti nepremiš-
ljeno prelagali. V okolju, v katerem delate, boste prišli do
zaključka, da niste vi tisti, ki se morate vedno prilagajati.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Pred vami je niz dobrih presenečenj, in še bolj se bo po-
trdilo dejstvo, da je vsaka stvar ob svojem času. S tem,
ko boste dobili oporo od prijatelja in tudi od drugih v do-
mačem okolju, se vam bo odprlo novo obzorje. Kaj je
moč uma in podzavesti, pa dobro veste.  

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Obetajo se vam spremembe na osebnem področju. Do-
zorevanje v duhovnem smislu se vam stopnjuje, zato bo-
dite pripravljeni na rezultate, ki bodo prej, kot si lahko
mislite. Okoliščine, ki so bile še pred nedavnim negativ-
ne, bodo kar naenkrat ugodne za vas.  

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Zaradi preobremenjenosti tako poslovno kot zasebno,
boste ogroženi, da se vam podre imunski sistem. Bolje
je zdraviti predčasno kot prepozno. Prisiljeni boste, da se
umirite in več časa posvetite sebi, kot na primer s spre-
hodi v naravi.

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
številko 031/69 11 11 ali po
pošti na Gorenjski glas,
Bleiweisova cesta 4, 4000
Kranj, s pripisom Tisoč
ugank za odrasle.

Za dela plemenita
nedolžni ga časte,

mornarjem kot zaščita
njegovo je ime.

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna od-
govora (enega, ki ga
bomo prejeli prek SMS,
in drugega, ki ga bomo
prejeli po pošti). Nagra-
do boste prejeli po pošti.
Pravilna rešitev zadnje
objavljene uganke se
glasi dobrotnik. Med pri-
spelimi odgovori nismo
zasledili pravilnega.
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NAGRADNA KRIŽANKA

Nagrade:
1. nagrada: darilni bon za 20 EUR
2. nagrada: darilni bon za 20 EUR 
3. nagrada: darilni bon za 20 EUR 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 3. marca
2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice 
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Kmetijsko gozdarska zadruga, z.o.o.
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KVC Slogin vrt KRANJ, Šuceva 27, tel.: (04) 2014 960

KVC SLOGA NAKLO, Cesta na Okroglo 1/a, tel.: (04) 5951 940

KTC SLOGA ŠENČUR, Kranjska cesta 29, tel.: (04) 2519 772
■ akumulatorji, tekočina za stekla ■ motorne žage, cepilci
■ vrtni kultivatorji, kosilnice, ...

Odprto: od 7. - 19. ure, sobota od 7. - 13. ure

AKTUALNA PONUDBA: 
■ SEMENA VRTNIN IN CVETLIC, ČEBULČEK, SPOMLADANSKE ČEBULNICE ...
■ SEMENSKI KROMPIR ■ VELIKONOČNI PROGRAM

KRANJ

NAKLO

ŠENČUR
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riljubljeni hrvaški pe-
vec Jasmin Stavros
se je pred nedavnim
ustavil v Kranju, kjer
je v Millionu snemal

svoj novi videospot za pesem
Ženske. Spet je združil moči s
Kranjčanom Sandijem Mu-
rovcem - Murijem, ki ga vsake
toliko časa zanese iz smučar-
skih še v glasbene vode. Dve
leti nazaj je z Jasminom že po-
snel duet za pesem Znam da
je šarala (Vem da je varala), ki
ga je slovenska publika dobro
sprejela, tokrat pa sta se lotila
večne teme: žensk.

Videospot za odo vsem
ženskam je režiral zagrebški

režiser Milo Ostović, pesem
pa je delo Jasmina Stavrosa
ter Maria in Branimirja Mi-
haljeviča. Tako Jasmin kot
Sandi pa nam v pesmi za-
upata tudi, kakšen odnos
imata do žensk in se celo do-
takneta svojih nekdanjih lju-
bezni.

Stavros tudi letos načrtuje
koncertiranje po Sloveniji,
zagotovo v Mariboru, Celju
in Ljubljani, pripravlja mate-
rial za nov studijski album,
spomladi pa ga čaka še tur-
neja po Kanadi. 

Delavni glasbenik je po-
snel še en duet - z Majo Šu-
put za pesem Zmija i žaba
(Kača in žaba), ki sta jo za sil-
vestrovo predstavila na hrva-
ški televiziji Nova. Potem ko

je pesem pri naših sosedih
že dober mesec vroča uspeš-
nica, pa jo Slovenci še spo-
znavamo.

In ker pri Sandiju mimo
smučanja ne moremo, smo
mimogrede še izvedeli, da je
Jasminova druga strast v živ-
ljenju ravno smučanje. Prva
je ribolov. Nogomet pa je ne-
kje vmes ...

V prijetni družbi pa je praz-
noval Brendi. 25 let glasbene-
ga ustvarjanja, ki ga je začinil
še s simpatičnim koncertom.
V grosupeljskem kraljestvu
zabave se je zbralo kar pre-
cejšnje število povabljencev,
med njimi znanih glasbeni-
kov, s katerimi je sodeloval in
še sodeluje, izvajalcev, za ka-
tere je ustvarjal, saj bi lahko

danes za nekatere znane pes-
mi rekli, da so se zapisale
med zimzelene uspešnice ali
da so kar ponarodele. 

Koncert, ki ga je pripravil,
je bil morda le na prvi po-
gled nostalgičen, kajti ljudje
pod odrom so prav prešerno
sodelovali pri koncertiranju,
prepevali znane komade in
se sproščeno zabavali. Tako
je po sedemnajstih letih na
odru spet stala skupina Don
Juan, prišla je Hajdi, ki je se-
daj že odraslo dekle, na odru
sta zapela Majda Arh pa Bo-
ris Kopitar, med povabljeni-
mi smo naleteli na Korada,
Natalijo Kolšek, Dragana
Buliča pa tudi nekaj znanih
obrazov današnje glasbene
scene. 

DRUŽABNA KRONIKA

Trije briti Lady Gaga

Na podelitvi najpomembnejših britan-
skih glasbenih nagrad brit je bila zvezda
večera Lady Gaga. Pobrala je nagrade v
vseh treh kategorijah, v katerih je bila
nominirana: za najboljšo mednarodno
glasbenico, za najboljši mednarodni
preboj, njen album The Fame pa za naj-

boljši album. V prosojni čipkasti obleki, ki je krasila tudi
obraz, in z ogromno lasuljo je poskrbela za presenečen-
je, z nastopom pa se je poklonila modnemu oblikovalcu
Alexandru McQueenu.

Nov skok čez plot

Po aferi angleškega nogometaša
Johna Terryja, ki je svojo ženo Toni
prevaral z Vanesso Perroncel, spre-
mljevalko kolega Wayna Bridga, in
zaradi tega izgubil reprezentančni
trak kapetana, je zdaj na udaru drug
nogometaš iz vrst Chelseja Ashley

Cole. Gole fotografije je pošiljal neki tajnici in starleti
Sonii Wild, na kar se je njegova žena Cheryl, pevka Girls
Aloud, sprva odzvala z razumevanjem, da se bo borila
za njun zakon, kasneje pa snela poročni prstan.

”Predebel”, da bi letel

Potem ko ga letalska družba Southwest
Airlines ni spustila na letalo, ker je "pre-
debel", je filmski režiser Kevin Smith
sprožil gorečo razpravo o ravnanju s
potniki. Kupil je dva sedeža, kot za večje
potnike predpisujejo pravila, nato pa se
je odločil za zgodnejši let, na katerem je

bil prost le še en sedež. Pilot ga je poslal z letala, ker naj
ne bi bil varno nameščen, sam pa vztraja, da je lahko
normalno uporabljal naslonjala za roke in pripel varnos-
tni pas. Družba se mu je že opravičila.

Po dveh otrocih zaroka

Nicole Richie iz resničnostne serije Pre-
prosto življenje in pevec skupine Good
Charlotte Joel Madden sta se po treh
letih skupnega življenja in dveh otrocih
zaročila. Na skrivaj naj bi isti korak
naredila tudi pevka Alicia Keys: raper in
glasbeni producent Swizz Beatz jo je

presenetil na Havajih za njen 29. rojstni dan. Prstan so
opazili tudi na roki manekenke Bar Refaeli, a so prijatelji
zanikali, da bi se z Leonardom DiCapriom zaročila.

Pustno razpoložene obiskovalke petdesetega ptujskega
Kurentovanja: miss Slovenije 2006 Iris Mulej, miss
Slovenije 2009 Tina Petelin in miss Slovenije 2007
Tadeja Ternar. / Foto: Črt Slavec

Alenka Brun

P

VRTIMO GLOBUS

Na odru je zapela tudi Majda Arh. / Foto: Tina Dokl

Brendijeva največja navijača: (z desne) sin Dejan in hči Tina
(s svojim spremljevalcem) / Foto: Tina Dokl

Boris Kopitar je pel in govoril, kar še vedno obvlada. / Foto: Tina Dokl

Brendi iz svoje veseljaške kože ne more. Javno je obelodanil,
da torto prispeva Kongo. Publika rada pove, da so koncerti,
kjer nastopata s Koradom, polni dobre energije. / Foto: Tina Dokl

Sandi Murovec in Jasmin Stavros. Levo stoji zraven Sandija
njegova Nina, desno od Jasmina pa njegova dolgoletna 
sodelavka, znana vizažistka Edita Prodan. / Foto: Tina Dokl

Generacijskih razponov pri Brendiju ni. Prisluhnila sta mu
tudi Mark Žitnik in pevka Katja Fašink. / Foto: Tina Dokl

ŽENSKE SO NEIZPETA TEMA
Jasmin Stavros je v Kranju snemal videospot za novo pesem, Brendi pa je praznoval 25 let glasbenega
ustvarjanja. Njune pesmi velikokrat pripovedujejo o ženskah, večni temi, ki se nikoli ne izpoje.




