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Zavarovalnica več 
za očala 
S prvim marcem so začele veljati
nove pogodbe z dobavitelji medicin-
sko-tehničnih pripomočkov, med nji-
mi prvič tudi z optikami. Pravica za-
varovanih oseb do očal se ni spreme-
nila, poudarjajo na zdravstveni zava-
rovalnici. 
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AKTUALNO

Ob koncu tedna bo 
prevladovalo delno jasno vreme
z občasno povečano oblačnostjo.
Hladno bo. Možna bo tudi
kakšna snežna ploha.

VREME

jutri: pretežno oblačno ..
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V Škofji Loki se jim 
še ne mudi
Kakšna bo jeseni ponudba za župan-
ske volitve v občini Škofja Loka? V jav-
nosti kroži veliko imen, morebitni
kandidati so še skrivnostni, edini, ki
je že napovedal kandidaturo, je Du-
šan Krajnik, ki je zadnje volitve izgubil
s tesnim izidom.
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GORENJSKA

Ali nas ogroža 
prestižna motnja?
"Prestižna motnja sodi med vedenj-
ske motnje," ugotavlja psihiatrinja
Darja Boben - Bardutzky in dodaja,
da so pri tej motnji v ospredju zavist,
nadutost, vzvišenost, osornost, ško-
doželjnost, domišljavost, izumetniče-
nost, dvoličnost, jezavost ...

11

Lahko kdo ustavi 
propadanje starega 
grajskega zidu?
Vnukinja arhitekta Ivana Vurnika opo-
zarja, da spomeniško zaščiteni zid ra-
dovljiškega grajskega parka nezadrž-
no propada. Letošnja zima je razme-
re še poslabšala, iz obzidja se je zva-
lilo štiri, pet velikih skal. 13

GG+

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Vilma Stanovnik

Kranj - Če bo vse po načrtih,
naj bi se do konca leta 2012 v
novo sosesko na prostoru
nekdanje mlekarne v Kranju
že vselili stanovalci prvih
treh stolpičev, prav tako pa
naj bi bil do takrat zgrajen
nov vrtec in poslovni objekt s
podjetniškim inkubatorjem.
Kasneje naj bi sosesko do-
gradili še s šestimi stano-
vanjskimi objekti, skupaj pa
naj bi zgradili nekaj manj
kot štiristo stanovanj, garaž-
no klet, poleg tega pa še
novo povezovalno cesto. 

"Naša družba je zemljiš-
ča stare mlekarne kupila
leta 2008, po dogovoru z
občino pa smo lani izvedli
tudi natečaj za projekt.
Koncept nove soseske sledi
zasnovi starega mestnega
jedra, pozidava je nižja in
gostejša, arhitekturno pa se
zgleduje po tipologiji kozol-
ca, zato je naziv naše sose-
ske Kozolci," je povedal
Marko Rant, direktor druž-
be ABCFIN, sicer članice
skupine Poteza, ki jo bo
predvidena celotna investi-
cija stala okoli šestdeset mi-
lijonov evrov.

"Projekt Kozolci je zame
še posebno pomemben
zato, ker z njim rešujemo
enega tako imenovanih za-
puščenih predelov Kranja.
Tam sedaj stavbe propada-
jo, zato me zelo veseli, da
bo nastalo novo prijetno
okolje. Prav tako je za nas
pomembno, ker bomo v
sklopu tega projekta dobili
podjetniški inkubator za
mlade, ki verjamem, da bo
pomembna pridobitev za
Kranj," pravi kranjski žu-
pan Damijan Perne.

Kozolci namesto nekdanje mlekarne
Na območju nekdanjih kranjskih mlekarn naj bi v prihodnjih letih zrasla
stanovanjska soseska z eno poslovno in devetimi stanovanjskimi stavbami,
ki bodo podobne kozolcem. 

Na prostoru nekdanje mlekarne in srednje šole naj bi prihodnje leto spomladi začeli graditi
stanovanjsko poslovno sosesko, ki naj bi se arhitekturno zgledovala po tipologiji kozolca.

Urša Peternel

Jesenice - Transfuziološki
oddelek jeseniške bolnišnice
je 1. marca prešel pod okrilje
Zavoda RS za transfuzijsko
medicino. Šest zaposlenih iz
oddelka ima tako odslej no-
vega delodajalca, spremem-
be pa naj niti krvodajalci niti
pacienti ne bi občutili. Kot je
pojasnil direktor Zavoda RS
za transfuzijsko medicino
Igor Velušček, se je država
odločila za reorganizacijo
transfuzijske dejavnosti po
zgledu evropskih držav. K
ljubljanskemu zavodu so
tako doslej priključili že pet
transfuzijskih centrov. "Naj-
večjo korist od reorganizaci-
je bodo imeli bolniki, saj
bodo za vse veljali enaki po-

stopki, ne glede na to, od kod
prihajajo in kje se zdravijo,"
je poudaril Velušček. Prav
tako naj bi se izboljšal pre-

gled nad morebitnim pre-
sežkom ali pomanjkanjem
krvi ter ohranila strokovnost
in varnost preskrbe s to živ-

ljenjsko tekočino. Amir Be-
šić s transfuziološkega od-
delka jeseniške bolnišnice je
poudaril, da se za krvodajal-
ce ne bo nič spremenilo, dan
odvzema krvi ostaja torek,
prav tako ostajajo enaki vsi
drugi postopki.

Da nad reorganizacijo
niso navdušeni, a so bili va-
njo prisiljeni, ker po evrop-
skih direktivah niso izpol-
njevali določenih pogojev za
samostojen transfuziološki
oddelek, pa je povedal direk-
tor Splošne bolnišnice Jese-
nice Igor Horvat. Jeseniška
bolnišnica bo odslej morala
kri kupovati od zavoda po
tržnih cenah, zaradi česar
naj bi na letni ravni imela
kar za pol milijona več stro-
škov, je dejal Horvat.

Kri odslej pod okriljem Ljubljane
Transfuziološki oddelek jeseniške bolnišnice je prešel pod okrilje Zavoda RS za transfuzijsko medicino.

Leto LXIII, št. 18, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Predstavniki Zavoda RS za transfuzijsko medicino so novim
sodelavcem v znak dobrega sodelovanja podarili sliko, 
prevzel jo je Amir Bešić. / Foto: Anka Bulovec

Matjaž Gregorič 

Šenčur - Noč s srede na če-
trtek si bo nedvomno za-
pomnila natakarica v šen-
čurskem lokalu Alo Alo. Tik
pred zaprtjem lokala ob 23.
uri je namreč v lokal, kjer
poleg pijače strežejo tudi s
slaščicami, v njem pa se

zbirajo v glavnem domači-
ni, vstopil neznan zamaski-
ran moški. Natakarica je
bila že sama in pospravljala
prostor. Ropar je bil oboro-
žen, s pištolo v roki je za-
grozil natakarici in zahteval
denar, izročila mu je 230
evrov gotovine.

S pištolo v šenčurski Alo Alo
Oborožen zamaskiran moški je od natakarice 
izsilil manjšo vsoto denarja.

Lokal Alo Alo je bil po nočnem ropu včeraj že odprt. 
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Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Da bi o morebitni
predsednikovi kršitvi ustave
(kršil naj bi 34 členov ustave
in tri člane kazenskega zako-
nika) presojalo ustavno so-
dišče, bi moralo za to glaso-
vati dve tretjini poslancev dr-
žavnega zbora. Tako pa je
proti predlogu dveh opozicij-
skih strank glasovalo 52 po-
slancev, zanj pa 32. V prime-
ru, da bi bil predlog izglaso-
van in bi prišel pred ustavno
sodišče, pa bi bilo za obtožbo
potrebnih šest od devetih
glasov ustavnih sodnikov.

Uvodoma je vsebino
ustavne obtožbe predstavil
prvak opozicije Janez Janša.
Ko je ta končal svojo predsta-
vitev, je v državni zbor prišel
predsednik države Danilo
Türk. Ob njegovem prihodu
so vstali vsi poslanci, razen
poslancev SDS. Predsednik
države je uvodoma dejal, da
je v državni zbor prišel iz
spoštovanja do poslancev in
do institucije državnega zbo-
ra, o predlogu za uvedbo po-
stopka ustavne obtožbe pa,
da je pravno neutemeljen,
moralno nesprejemljiv in
politično škodljiv, zato pred-
lagateljem svetuje, da ga
umaknejo. Če se to ne bo
zgodilo, naj ga poslanci zavr-
nejo. Janez Janša je uvodo-

ma poudaril, da je predsed-
nik republike z odlikova-
njem vodje kriminalne
združbe kršil ustavo. Tomaž
Ertl je bil po njegovih bese-
dah v preteklosti vodja ko-
munistične tajne policije
Udbe, ki je med drugim do-
kazano odgovorna za med-
narodni terorizem in zatira-
nje svoboščin in človekovih
pravic. Tudi vrhovno sodišče
naj bi za Udbo ugotovilo, da
je med drugim organizirala
kriminalne dejavnosti, pona-
rejala in podtikala obreme-
nilne dokaze, vohunila za
lastnimi državljani, jih zapi-

rala, mučila in ubijala. Žrtve
da so bili zlasti drugače mis-
leči. Po Janševih besedah je
predsednik republike z odli-
kovanjem Ertla odlikoval
osebo, ki je odgovorna za
ogrožanje osamosvojitve Slo-
venije in je pozivala jugoslo-
vanske organe, naj zatrejo
osamosvojitvene procese v
Sloveniji. Türk je z odlikova-
njem prav tako neposredno
kršil ustavno pravico do
osebnega dostojanstva vsem
žrtvam Udbe, je dejal prvak
SDS-a in spomnil, da je Türk
prisegel, da bo spoštoval
ustavni red. 

Predsednik države je v svo-
jem odgovoru spomnil, da je
Ertla odlikoval za njegovo
vlogo pri akciji Sever, ki je
bila po njegovih besedah po-
membna zmaga na poti Slo-
venije k samostojnosti.
Ustavna obtožba po njego-
vem ni pravno utemeljena,
kajti predmet ustavne obtož-
be je lahko le pravni akt ali
materialno dejanje predsed-
nika republike, ne pa deja-
nja, ki so jih ali naj bi jih sto-
rile druge osebe. Z ustavno
obtožbo se ugotavlja subjek-
tivna odgovornost za kon-
kretna dejanja, v predlogu
ustavne obtožbe pa ni nobe-
ne pravne utemeljitve. O de-
janjih Tomaža Ertla pa je de-
jal, da o kaznivih dejanjih od-
ločajo sodišča. Če bi bil Ertl
obsojen za katero od očitanih
kaznivih dejanj, ne bi mogel
biti odlikovan. Spomnil je
tudi na dejstvo, da je bil To-
maž Ertl še pred njegovim
odlikovanjem imenovan za
častnega občana Jesenic in
da so to imenovanje soglasno
podprli vsi občinski svetniki,
tudi člani SDS, kar od članov
te stranke razume kot dvolič-
nost. Institut ustavne obtož-
be, ki so ga denimo v ZDA v
svoji dvestoletni zgodovini
uporabili le trikrat, so po nje-
govem predlagatelji zlorabili
za politično obračunavanje. 

Poslanci SDS so obsedeli
Poslanci državnega zbora so v torek na pobudo SDS in SLS razpravljali o ustavni obtožbi predsednika
države Danila Türka, ker je ob koncu minulega leta odlikoval Tomaža Ertla s srebrnim redom za zasluge.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Župani in še veliko več
Omenili smo, da bomo spremljali ”vmesne” rezultate glaso-
vanja za najbolj prijaznega in najelegantnejšega župana.
Vsak dan prejmemo veliko glasovnic in zadnje štetje kaže,
da so se s številom prejetih glasov nekoliko oddaljili štirje
kandidati (navajamo jih po abecednem redu): Leopold
Pogačar, Mihael Prevc, Borut Sajovic in Peter Torkar. Seve-
da tudi za druge še ni nič izgubljenega, saj so razlike zelo
majhne! Sledi zadnji teden izbora, zato le izrazite podporo
svojemu favoritu in glasujte zanj. 

Ste za kavo na Šmarjetni?

Naročnike bomo najverjetneje razveselili z naslednjim
vabilom k sodelovanju. Premislite, za kateri članek, ki ste ga
brali v Gorenjskem glasu ali njegovih prilogah v tem letu, ste
si rekli: "Ja, to je bil pa res dober članek!" Če že veste, kateri
članek bi lahko izpostavili, nam naslov članka in naslov
priloge, v kateri je bil objavljen, skupaj z vašimi podatki
pošljite na: koticek@g-glas.si ali na: Gorenjski glas, Blei-
weisova cesta 4, Kranj. V zameno boste prejeli bon v vred-
nosti 5 evrov za gostinske storitve v hotelu Bellevue na Šmar-
jetni gori nad Kranjem. Vsak naročnik bo prejel samo en bon,
tudi če bo poslal več odgovorov. Razdelili bomo 36 bonov.

Še nemščina za upokojence

Tečaj je namenjen začetnikom in tudi takim, ki želijo znan-
je osvežiti. Skupina bo majhna, zato bo intenzivnost toliko
večja. Tečaj se začne v sredo, 10. marca, na Gorenjskem
glasu, od 8. do 10.15. Za vse dodatne informacije pokličite
učiteljico Heleno na: 031/750 763. Naj povemo le to, da je za
vas pripravila posebno ponudbo.

Grajska poroka

Gorenjski glas je sprejel medijsko sponzorstvo za projekt
Grajska poroka na Bledu, ki jo organizira Zavod za kulturo
Bled s partnerji, potekala pa bo od 20. do 23. maja. Na tej
poroki se bodo brezplačno poročili trije pari, ki se bodo pri-
javili na zgornja dva naslova. Poleg brezplačne poroke bodo
imeli še številne druge ugodnosti, prav tako njihove priče in
starši. Odločite se in se prijavite, zagotavljamo vam, da bo
vaša poroka nepozabna. Trajala bo kar štiri dni, več infor-
macij pa boste izvedeli, če boste še naprej brali vaš in naš
Gorenjski glas! D. K.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme CVETO DOLENC iz Škofje Loke.

KRATKA NOVICA

Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Minister za delo,
družino in socialne zadeve
Ivan Svetlik je poslancem
predstavil določila novega
družinskega zakonika, ki v
ospredje postavlja najpo-
membnejše, otroka, ne glede
na to, v kakšni obliki družine
živi. Še preden je predlog za-
konika prišel v parlamentar-
ne klopi, je zbudil vročo raz-
pravo zaradi določila o izena-
čitvi istospolnih partnerstev
z drugimi in ker bo tem
omogočil tudi posvojitev
otrok. Družinski zakonik pa
prinaša še več od tega, med
drugim tudi prepoveduje te-
lesno kaznovanje otrok in
druge oblike ponižujočega
ravnanja z njimi. Z zakoni-
kom si bodo centri za social-
no delo in sodišča porazdeli-
li naloge in pristojnosti glede
ukrepov za varstvo koristi
otrok, sodišča bodo odločala
o posvojitvah, odvzemih
otrok staršem in njihovih na-

mestitvah k drugim osebam.
Zakonik širi možnosti skle-
panja zakonske zveze zunaj
uradnih prostorov, bodoči-
ma zakoncema daje mož-
nost, da zakonsko zvezo skle-
nete pred matičarjem brez
prisotnosti prič in pooblaš-
čenca, možno bo sklepanje
predporočnih pogodb ... 

Poslanci koalicijskih
strank so predlog novega
družinskega zakonika podpi-
rali z argumenti, da je treba

družinska razmerja urediti
skladno z zahtevami časa in
prostora. Družinski vzorci se
spreminjajo: pred nekaj de-
setletji so bile denimo eno-
starševske družine v družbi
deležne obsojanja, danes v
takšnih skupnostih živi pre-
cejšnje število družin. Po-
udarjali so tudi, da s tem, ko
istospolnim partnerjem
omogoča enakopraven po-
ložaj v družbi, ne ogroža tra-
dicionalne družine z očetom,

materjo in otroki. Opozicijski
poslanci so menili naspro-
tno, da namreč novi družin-
ski zakonik družino razvred-
noti, ker ne upošteva njene
naravne usmerjenosti v novo
življenje. Med tistimi, ki so
nasprotovali takšnim rešit-
vam družinskega zakonika,
je bil tudi gorenjski poslanec
SDS Branko Grims. "Danes
gre pravzaprav za vrednote,"
je menil Grims, prepričan,
da je temeljna otrokova pravi-
ca imeti očeta in mamo. Pri
tem se je skliceval ne le na
slovensko ustavo, temveč
tudi na splošno deklaracijo o
človekovih pravicah, ki jo je
razglasila generalna skupšči-
na Združenih narodov.

Razpravo o novem družin-
skem zakoniku je aktivno
spremljala tudi civilna druž-
ba. Stranka NSi pa je potem,
ko je zakonik po prvem bra-
nju v parlamentu dobil ve-
činsko podporo, napovedala,
da bodo začeli zbirati podpi-
se za referendum.

Ob družinskem zakoniku o vrednotah
Novi družinski zakonik je prestal prvo obravnavo v državnem zboru. V opoziciji trdijo, da bi bil 
sprejet z visokim soglasjem, če ne bi vseboval določil o istospolnih partnerskih zvezah. 

Ob predlogu ustavne obtožbe zoper predsednika Danila
Türka se je državni zbor razdelil na dva pola, kar se je 
pokazalo že ob predsednikovem vstopu v parlamentarno
dvorano. Medtem ko so koalicijski poslanci v znak 
spoštovanja vstali, so predlagatelji (poslanci SDS) obsedeli.  

Lesce 

Kako iz razvojne krize

Občinski odbor SDS Radovljica pripravlja javno tribuno z
naslovom Kako iz razvojne krize. V sredo, 10. marca, bodo
ob 18. uri v hotelu Krek v Lescah o tej temi razpravljali Zofi-
ja Mazej Kukovič, predsednica gospodarskega foruma SDS,
ekonomist Rado Pezdir in direktor Iskre Mehanizmi Marjan
Pogačnik. D. Ž.

Varuhinja človekovih pravic 
dr. Zdenka Čebašek - Travnik

v sredo, 10. marca, 
posluje v prostorih občine Radovljica.

Vabljeni na pogovor, če imate težave, ki sodijo 
v pristojnost institucije Varuha človekovih pravic RS.

Prijave zbiramo do (vključno) torka, 9. marca, 
na 080 15 30.
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Suzana P. Kovačič

Kranj - "Zavarovane osebe
lahko uveljavljajo pravico do
pripomočka za vid v breme
obveznega zdravstvenega za-
varovanja pri optikah, ki
imajo sklenjeno pogodbo z
Zavodom za zdravstveno za-
varovanje Slovenije (ZZZS)
in na podlagi predhodno iz-
danega ZZZS obrazca Naro-
čilnica za pripomoček za vid,
na kateri zdravnik specialist
oftalmolog opredeli, do kate-
rih vrst očal je zavarovana
oseba upravičena. Pogodbe-
ne optike pa so dolžne zago-
tavljati pravico do ustrezne-
ga pripomočka v okviru do-
ločenega cenovnega standar-
da brez doplačila. Če stranki
takšna očala ne ustrezajo,
mora optika dobiti pisno iz-
javo, s katero stranka potrju-
je, da ji je bil najprej ponu-
jen pripomoček v okviru ce-
novnega standarda in da se
strinja z doplačilom razlike
do prodajne cene," je sporo-
čila Petra Nadižar Štirn, vod-
ja oddelka za izvajanje ob-
veznega zdravstvenega zava-
rovanja na ZZZS - OE Kranj
in poudarila, da pa se pravica
zavarovanih oseb do očal ni
spremenila. 

Na javnem razpisu so iz-
brali 149 optik, od tega jih je
šestnajst na območju ZZZS -
Območne enote Kranj. Te so
Optika Orešnik Bled, Center
očesne optike Naklo, Epikur
Šenčur, Očesna optika Berce

Jesenice, OKE okvirji za oča-
la Golnik, Optika Krmelj
Škofja Loka, Optika Aleš Ur-
bančič Kranj, Optika Galvi-
sta Koroška Bela, Optika Ma-
retič Škofja Loka, Optika Me-
sec Jesenice, Optika Primc
Kranj, Optika Sabina Agreš
Radovljica, Optika Sever
Škofja Loka, Optika Vervega
Kranj, Partner Radovljica in
Siplus Tržič. Kako je v prak-
si, je povedal direktor Centra
očesne optike Naklo Tomaž
Šenk: "Za stranke je bil po-
doben sistem že prej, le da
zdravstvena zavarovalnica
zavarovancem zdaj prispeva
višje zneske. Optiki smo mo-
rali že ob podpisu pogodbe
navesti, katera očala bomo

prodajali za določene cenov-
ne standarde. Zavarovalnica
je na primer za najbolj
osnovna očala z mineralnimi
stekli, na daljavo ali na blizu,
pred 1. marcem krila približ-
no 30 evrov, zdaj 41,65 evra.
Za ta denar stranka lahko
brez doplačila dobi očala s
steklenimi lečami, so pa ta
očala težja in manj varna kot
očala z organskimi (plastič-
nimi) lečami. Za organske
leče stranka lahko doplača
razliko v ceni. Če organska
stekla predpiše specialist
okulist, je stranka po novem
upravičena do 53,40 evra,
67,70 evra ali 101 evro, pred
tem je zavarovalnica prispe-
vala 33,13 evra. Vse je odvisno

od dioptrije. Za stanjšana
stekla do dioptrije plus šest-
najst je razlika še večja, zava-
rovalnica po novem prispeva
198,20 evra in za minus
šestnajst in več 298,80 evra;
prej 55,50 ali 74,70 evra. Gle-
de mnogožariščnih stekel
(za daljavo, srednjo razdaljo
in bližino v enem), ki jih
praktično potrebuje vsak
drugi človek, pa tudi odšteje-
mo znesek, ki pripada na re-
cept. V naši optiki smo pri-
dobili tudi koncesijo za kon-
taktne leče, kar pomeni, da
zavarovalnica za eno trdo
kontaktno lečo zavarovancu
prispeva 55 evrov, za poltrdo
80 evrov, za poltrdo torično
pa 145 evrov."
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Boštjan Bogataj

Kranj - Konec februarja je
bilo na Gorenjskem registri-
ranih 7013 brezposelnih ali
za odstotek manj kot mesec
prej, v primerjavi z letom
prej pa je brezposelnost več-
ja za 27 odstotkov. V zad-
njem letu se je brezposelnost
najbolj povečala na območju
Urada za delo Tržič (za sko-
raj 35 odstotkov) oziroma na
območju Urada za delo
Kranj (za 724 oseb). 

V prvih dveh mesecih leta
se je na Gorenjskem zaposli-
lo 1439 oseb, kar je za pet od-
stotkov več kot v enakem ob-
dobju prejšnjega leta. Med
njimi je bilo 836 brezposel-
nih, kar 196 oseb pa je zapo-
slitev našlo v različnih pro-
gramih javnih del. Na Zavo-
du RS za zaposlovanje, Ob-

močna enota Kranj (Gorenj-
ska) največje oziroma najpo-
gostejše povpraševanje delo-
dajalcev beležijo v predelo-
valnih dejavnostih (proizvod-
nja gumenih izdelkov ter ko-
vin in kovinskih izdelkov),
gostinstvu, turizmu, v stro-
kovnih, znanstvenih in teh-
ničnih dejavnostih pa tudi
gradbeništvu, prometu in
zdravstvu. 

"Zaposlovanje je bilo raz-
pršeno tako po večjih kot
tudi manjših delodajalcih v
regiji, večje potrebe po delav-
cih pa spet beležimo tudi
med agencijami za zaposlo-
vanje in posredovanje delav-
cev," pojasnjujejo v kranjski
območni službi, ki jo vodi
Dragica Ribnikar. Na zavodu
vsem, ki so brez dela že dlje
časa, svetujejo, da se vključi-
jo v delavnice za pomoč pri

iskanju zaposlitve, v institu-
cionalno usposabljanje, for-
malno izobraževanje, javna
dela, v delovni preizkus,
spodbujajo pa tudi samoza-
poslovanje in subvencionira-
jo zaposlitev. 

V katalogu ukrepov aktiv-
ne politike zaposlovanja za
leto 2010 je predvideno na-
daljnje spodbujanje samoza-

poslovanja s subvencijami,
vendar tega trenutno zavod
še ne izvaja. Pričakujejo, da
bodo samozaposlitve lahko
znova subvencionirali (4400
evrov) že kmalu, med objav-
ljenimi razpisi pa sta do kon-
ca meseca še aktualna Absol-
vent - aktiviraj in zaposli se
ter Zaposlovanje dolgotraj-
nih brezposelnih.

Subvencij za samozaposlitev še ni
Brezposelnost na Gorenjskem rahlo upada, vendar je v primerjavi z istim obdobjem lani še vedno
višja za četrtino.

Zavarovalnica več za očala
S prvim marcem so začele veljati nove pogodbe z dobavitelji medicinskotehničnih pripomočkov, 
med njimi prvič tudi z optikami. Pravica zavarovanih oseb do očal se ni spremenila.

Vilma Stanovnik

Kranj - Minuli torek se je v
Kranju sestal konzorcij
CERO, glavna tema 40. seje
pa je bila priprava vloge za
evropska sredstva za gradnjo
regijskega centra za predela-
vo odpadkov MBO Kranj.
"Seja je bila tokrat predvsem
tehnične narave, na njej pa
smo predstavili dokument
identifikacije investicijskega
projekta za gradnjo regijske-
ga centra. Glede predeloval-
nice odpadkov oziroma regij-
skega centra MBO, lahko re-
čem, da je dokument v večini
pripravljen, vendar pa je ve-
zan tudi na odlagališči: depo-
nijo Kovor in deponijo Mala
Mežakla. Iz Kovorja smo po-
datke prejšnji teden dobili,
še vedno pa čakamo na poda-

tke iz Male Mežakle. Jeseni-
čani so obljubili, da jih bomo
dobili prihodnji teden. Ko
bomo te podatke imeli,
bomo lahko nadaljevali pri-
pravo omenjenega doku-
menta," je povedal predsedu-
joči CERA, kranjski župan
Damijan Perne in dodal, da
so znova govorili tudi o med-
občinski pogodbi o sofinan-
ciranju regijskega centra
MBO Kranj. "Kar nekaj časa
se ta pogodba usklajuje, ne-
kaj pripomb je bilo danih
tudi na tej seji. Želimo, da vsi
pripomoremo k temu, da
ujamemo časovne termine,
zato smo vse občine prosili,
da še zadnje predloge pošlje-
jo v tednu dni. Tako bomo
lahko pogodbo uskladili in
nato tudi podpisali," je pove-
dal Damijan Perne.

Na podatke iz Male Mežakle 
še čakajo

Direktor občinske uprave
Aleš Sladojević pojasnjuje,
da je bilo to območje že leta
2003 predvideno za stano-
vanjsko pozidavo, po dogo-
voru med MO Kranj in inve-
stitorjem bo občina investi-
torju predala območje ne-
kdanje srednje šole, investi-
tor pa bo v zameno za ta ob-
jekt v novem zagotovil enako
kvadraturo, 820 kvadratnih
metrov, za podjetniški inku-
bator. Poleg tega je v pogod-
bi predvideno, da bo občina
dobila še stanovanjsko povr-

šino v vrednosti 145 tisoč ev-
rov in okoli 250 tisoč evrov
za zagonske stroške inkuba-
torja. Prav tako so se investi-
torji zavezali, da bodo zgradi-
li enoto vrtca. "Gradnja naj
bi se začela do 31. marca
2011, prostore inkubatorja pa
bodo občini predali do konca
leta 2012," je tudi povedal
Aleš Sladojevič. 

Projekt za gradnjo nove
stanovanjsko poslovne sose-
ske so na sredini seji obrav-
navali tudi kranjski mestni
svetniki in dali soglasje k po-
godbi o sodelovanju med
ABCFIN in kranjsko občino.

Kozolci namesto mlekarne

Gibanje brezposelnosti po uradih za delo 
na Gorenjskem 

Feb. 09 Feb. 10 Indeks 
feb. 10/feb. 09

OS Kranj 5521 7013 127,0
UD Jesenice 950 1065 112,1
UD Kranj 2445 3169 129,6
UD Radovljica 783 1000 127,7
UD Škofja Loka 821 1076 131,1
UD Tržič 522 703 134,7

�1. stran

(Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Območna služba Kranj)
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Svet zavoda
OSNOVNE ŠOLE ŠKOFJA LOKA-MESTO
Šolska ulica 1, 4220 ŠKOFJA LOKA

razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA (m/ž)

Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati
pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/2005 - uradno prečiščeno
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09).

Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.

Predvideni začetek dela bo 1. septembra 2010.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev, dosedanjih
delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom pošljite najkasneje v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Škofja
Loka-Mesto, Šolska ulica 1, 4220 Škofja Loka, z oznako "Prijava na
razpis za ravnatelja".

Vloga bo še veljavna, če bo na zadnji dan roka oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o izbiri v zakonitem roku.
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Mateja Rant

Bohinjska Bistrica - Obe-
nem so svetniki sprejeli
sklep, da morata partnerja,
torej občina in MPM Engi-
neering, do naslednje seje
pripraviti pogodbo, v kateri
bodo uredili medsebojna
razmerja. Dvorana naj bi na-
mreč tudi v prihodnje ohra-
nila svojo prvotno funkcijo
in bo po zagotovilu župana
Franca Kramarja predvsem
namenjena kulturni dejav-
nosti. Obenem bodo v času,
ko bi sicer dvorana sameva-
la, Park hotelu Bohinj v njej
omogočili organizacijo več-
jih poslovnih dogodkov.

Po besedah direktorja
MPM Engineeringa Boštja-
na Čokla so lani v Park ho-
telu Bohinj gostili prek pet-
deset dogodkov, vsaj šest pa
so jih morali odpovedati,
ker v hotelu nimajo na voljo
dovolj velike dvorane. "Ob
ogledu dvorane v kultur-
nem domu smo ugotovili,

da je arhitekturno odlična,
potrebna pa bi bila temeljite
prenove." Ta čas je v dvora-
ni 320 sedežev, po obnovi
pa bi jih bilo dvajset manj.
Na leto bi v njej organizirali
od deset do 15 kongresov,
pravi Čokl, pri čemer bi ob-
čina že v naprej fiksno dolo-
čila vse datume, ob katerih
je dvorana zasedena, sami
pa bi se prilagajali. Čokl
ocenjuje, da bo obnova
vredna okrog pol milijona
evrov, končali pa bi jo lahko
v enem ali dveh mesecih.
Franc Kramar je pozdravil
pobudo MPM Engineerin-
ga, da obnovi dvorano.
"Kulturni dom je lani praz-
noval tridesetletnico in je že
sam po sebi potreben obno-
ve, prav tako je dotrajana
oprema." Njegovemu mne-
nju so se pridružili tudi ne-
kateri svetniki, ki so opozo-
rili, da je bila dvorana doslej
slabo izkoriščena, zato upa-
jo, da to pomeni, da bo dvo-
rana znova zaživela.

Dvorano bodo obnovili
Občinski svetniki so soglašali, da občina v 
sodelovanju s podjetjem MPM Engineering obnovi
dvorano v Kulturnem domu Jožeta Ažmana.

Bled 

Vlada jim je prekrižala načrte

Družba Condor Real, ki ima v dolgoročnem najemu Vilo
Bled, je pred tremi meseci na vlado naslovila prošnjo za 
izdajo soglasja za postavitev stalne razstave z zgodovinsko
tematiko v objektu Oranžerije. Za to naj bi poskrbela družba
z Bleda, ki bi ji objekt za tri leta oddali v podnajem, pri tem
pa naj bi poskrbela tudi za obnovo objekta. Po mnenju vlade
pa ti prostori niso primerni za ureditev razstave. Zato tudi
niso izdali soglasja za oddajo objekta v najem. Obenem so
najemniku predlagali, da se objekt v primeru morebitne ob-
nove nameni za opravljanje gostinskih storitev na višji ravni,
primernih za Vilo Bled kot protokolarni objekt, na primer
zimsko-poletnega gostinskega vrta, restavracije in podob-
no. Pred morebitno obnovo pa bi moral naložbenik pridobiti
tudi soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine. V družbi
Condor Real so v zvezi s tem dejali le, da še niso prejeli
uradnega odgovora vlade, prav tako naj ne bi bili seznanjeni
s predlogom vlade, da se objekt Oranžerije preuredi v
restavracijo. Pojasnili so le, da je v skladu s poslovnim načr-
tom kot sestavnim delom najemne pogodbe objekt
Oranžerije namenjen za medicinsko-rekreativni center po
metodah Arnolda Riklija. M. R.

Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - V avli Gorenjskega
glasa so sodelavci programa
Svit postavili veliko napihlji-
vo maketo debelega črevesa z
nazorno oblikovanimi bole-
zenskimi spremembami.
Skozenj so se slušatelji lahko
sprehodili in s tipom zaznali,
kaj se dogaja v debelem čre-
vesu in danki, ko ju prizade-
ne bolezen. Marjeta Keršič
Svetel z inštituta za varovanje
zdravja je predstavila nacio-
nalni program zgodnjega od-
krivanja raka na debelem čre-
vesu, ki se je začel lani in bo
zajel moške in ženske med
50. in 69. letom starosti. Nje-
gov namen je preprečiti to
vse pogostejšo bolezen, zara-
di katere umre veliko preveč
ljudi. "Za te vrste rakom zbo-
li letno okoli 1400 ljudi, po-
lovico teh tudi umre, ker so
šli prepozno k zdravniku. Ve-
liko teh smrti bi lahko pre-
prečili, kajti gre za vrsto raka,
ki ga z lahkoto preprečimo.
Na sluznici debelega črevesa
in danke nastajajo polipi, iz
katerih se lahko razvije rak.
Če jih pravi čas odkrijemo in
odstranimo, je raka mogoče
preprečiti ali ozdraviti. Slaba
plat te bolezni je dejstvo, da
ni jasnih znakov, ki bi opoza-
rjali nanjo. Znaka sta kri 
na blatu in zelo tanko blato,
kar pa lahko spregledamo,"
je pojasnila predavateljica. V
programu Svit z vabilom, 
ki ga dobijo po pošti, vabijo

ljudi, naj oddajo vzorec blata,
ki ga bodo laboratorijsko pre-
gledali, in če bo vzorec poziti-
ven, poklicali ljudi še na
zdravniški pregled s kolono-
skopijo. V program bo vklju-
čenih 560 tisoč ljudi. Dose-
danje izkušnje kažejo, da se
povabilu žal odzove le dobra
tretjina ljudi, kar je škoda. Le
od aprila lani so namreč od-
krili 112 bolnikov z rakom, ki
so že vsi operirani. Če bi se
odzvali vsi povabljeni, bi lah-
ko ozdravili še več ljudi in re-
šili še več življenj, je povedala
Keršič Svetelova. 

Kdor se želi vključiti v pro-
gram Svit, mora najprej pod-

pisati izjavo, nato mu pošlje-
jo testne paličice za odvzem
vzorca blata, ki ga potem po-
šlje v analizo. Slepi in slabo-
vidni bi pri tem lahko imeli
težave. Keršič Svetelova je
navezala stike z zvezo slepih,
saj je želela, da ta populacija
ne bi bila izključena iz pro-
grama, je povedala predstav-
nica slepih in slabovidnih
Sonja Pungertnik. Da bi bili
ljudje obveščeni in ne bi po
nepotrebnem zavrgli pošte z
inštituta za varovanje zdrav-
ja, ki jih bo čakala v nabiral-
niku, so sklenili ponuditi vr-
sto predavanj. Na njih slepi
in slabovidni dobijo vse in-

formacije o bolezni, progra-
mu Svit, pa tudi povsem
konkretne napotke, kako
ravnati potem, ko dobijo
pošto. Izjava, ki jo podpišejo,
vsebuje tudi vprašanje: ali
ste slepi ali slabovidni? Če je
tako, namreč ti ljudje dobijo
nadaljnja navodila v zvočni
obliki. Bojazen, da slepi in
slabovidni sami ne bi mogli
odvzeti vzorca, je po besedah
Sonje Pungertnik, ki je tudi
sama slepa, odveč. Če pa
bodo pri tem vendarle potre-
bovali pomoč (svojcev ali pa-
tronažne sestre), jim svetuje-
jo, naj zanjo zaprosijo brez
sramu in predsodkov. 

V tunelu spoznavali raka črevesa
Slepi in slabovidni iz gorenjskega društva so na predavanju, ki ga je posebej zanje pripravil Inštitut
za varovanje zdravja, izvedeli vse o programu zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu Svit.

Slepi in slabovidni iz gorenjskega društva so se sprehodili skozi napihljiv tunel, ki ponazarja
črevo, in spoznali bolezenske spremembe, ki lahko vodijo do raka. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Hartman

Žirovnica - Žirovniški ob-
činski svetniki so se na zad-
nji seji najdlje zadržali pri
letošnjem programu dela
Zavoda za turizem in kul-
turo Žirovnica (ZTK), ki ga
- tako kot že prej odbora za
gospodarstvo in negospo-
darstvo - niso podprli. Di-
rektor ZTK Janez Dolžan
mora tako do 10. aprila pri-
praviti nov program z upoš-
tevanjem pripomb obeh od-
borov in občinskega sveta.
"Program je prvenstveno
usmerjen v izvajanje prire-
ditev ter upravljanje Prešer-
nove in Finžgarjeve hišo,
za razvoj turizma in kultu-
re pa je načrtovanih prema-
lo aktivnosti," je ugotavljal
župan Leopold Pogačar in
dodal, da bo ZTK v prihod-
nje moral program načrto-
vati tako, da ne bo več tako

bremenil občinskega prora-
čuna (v letošnjem letu 96
tisoč evrov).

Na drugi strani direktor
Janez Dolžan meni, da je
program razvojno naravnan:
"V skladu s finančnimi
zmožnostmi je to največ, kar
lahko naredimo." Poudaril
je, da ZTK od EU pričakuje
240 tisoč evrov za ureditev
rekreacijskega centra, parki-
rišč in tematskih poti v doli-
ni Završnice ter brezmejnih
doživetij na Poti kulturne de-
diščine z mp4 predvajalniki
za individualno vodenje.
Aprila bo po njegovih napo-
vedih zaživela tematska va-
ška tržnica. Izpostavil je še
dva nova produkta: izlet po
Medeni poti, ki so jo pripra-
vili skupaj z Linhartovo dvo-
rano in Čebelarskim muze-
jem iz Radovljice, ter Lov za
zakladom po Poti kulturne
dediščine.

Svetniki so v burni razpra-
vi ugotavljali, da zavod potre-
buje jasnejšo strategijo, ki se
bo skladala z razvojnim pro-
gramom občine Žirovnica,
osnovanim na sožitju turiz-
ma in kulture. Strinjali so se,
da bo treba nekako privablja-
ti obiskovalce v hiše znanih
rojakov po občini. Jože Res-
man je ob tem spomnil, da
Pot kulturne dediščine ni
ekonomski projekt, temveč
kulturni in zato zahteva pod-
poro občine, če bi hoteli z
njim služiti, pa bi morali
ubrati drugačen pristop. An-
ton Koselj je dodal, da se
Prešernova in Finžgarjeva
hiša že na samem začetku
pojavljata kot precejšen stro-
šek: "Ali smo dobili stari baj-
ti, ki ju bo občina morala vse
bolj podpirati? Tja se vsako
leto zgrne več tisoč ljudi, od
njih bi lahko kaj iztržili, ne
pa da 'molzemo' občinski

proračun." Slišati je bilo tudi
očitke glede Medene poti
med Radovljico, Žirovnico
in Begunjami. "Turiste bi
morali zadržati v Žirovnici,"
je prepričan Ciril Dolar.
Svetniki so znova izpostavili
nujnost ustanovitve turistič-
nega društva, da bi skupaj z
drugimi društvi razbremenil
zavod, ki bi se tako lažje po-
svetil pripravi strategije. 

"Težko bi rekel, da zavod
ne dela, saj pripravi po štiri,
pet prireditev na mesec,
pred desetimi leti ni bilo ni-
česar ...," je dejal Franc Pfaj-
far, eden redkih svetnikov, ki
so našli tudi nekaj pozitivnih
besed na račun zavoda.
Kljub temu pa niti eden ni
podprl programa dela zavo-
da za letošnje leto, ki bi sicer
po mnenju nekaterih svetni-
kov moral biti na mizi že no-
vembra, še pred sprejemom
občinskega proračuna.

Premalo o razvoju turizma
Občinski svetniki niso dali soglasja k letošnjemu programu dela Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica. 
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Bi tudi ti
pokojninsko
varčeval?

Pokliči 080 19 56 
ti bomo vse razložili.

Dodatne informacije  
na www.sop.si.

Ponudba velja od 04. - 10.03.2010  oz. do razprodaje akcijskih zalog v tem terminu.

Mešanica vrtnic v keramičnem loncu
   na voljo v različnih barvah, št.art.:   9422858 

kos

Mojstrovalci naredijo

še lepši!

Orhideja 
„Phalaenopsis“
v steklenen 
cilindru
na voljo v različnih 
barvah, 2 poganjka, 
višina rasti: cca. 70 cm,
 št.art.:   9422866 

Orhideja „Phalaenopsis“
na voljo v različnih barvah, 2 poganjka, uporaba gnojila za orhideje, redno 
napršiti, rastišče: svetlo, brez direktnega sonca, višina rasti: cca. 60 cm,    
št.art.:   5422993 

kos

Bormelia
sobna rastlina 
v primernem 
keramičnem loncu, 
rastišče: sončno do 
polsenčno, višina 
rasti: cca. 45 cm, 
v različnih zvrsteh,
 št.art.:   9356726 

Žiri

Vabijo na praznovanje

Občinsko združenje borcev
za vrednote NOB Žiri v po-
nedeljek, 8. marca, na dan
žena vabi na srečanje vse, ki
jim ta dan še vedno veliko
pomeni. Srečanje bo v go-
stilni Pr' Zet' ob 14. uri, ži-
rovski borci pa bodo veseli
ne le članov in članic, am-
pak tudi simpatizerjev, pri-
jateljev in vseh, ki se radi
družijo. B. B.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Sedanjega žu-
pana Igorja Drakslerja smo
že pred časom vprašali, ali bo
letošnjo jesen znova kandidi-
ral za ta položaj. Dejal je, da
je za odgovor še prezgodaj,
da želi sedanji mandat kon-
čati v miru in s čim manj pri-
tiski, o svoji morebitni kandi-
daturi pa da bo spregovoril
aprila. Da je za takšna vpraša-
nja še prezgodaj, je menila
tudi Tinka Teržan, ko smo jo
vprašali, ali bo kandidirala za
županjo: "V škofjeloškem
odboru stranke Zares še nis-
mo zaključili kandidacijskih
postopkov za izbiro kandidat-
ke ali kandidata za župana na
jesenskih volitvah." Tinka
Teržan je bila še do nedavne-
ga občinska svetnica, sedaj
pa državna sekretarka na mi-
nistrstvu za javno upravo. Da
še ne razmišlja o kandidatu-
ri, je odgovorila Valentina
Nastran iz stranke SLS, tre-
nutno občinska svetnica, si-
cer pa ena od kandidatk na

zadnjih parlamentarnih vo-
litvah, v preteklosti pa je bila
direktorica podjetja Niko v
Železnikih. Bo za županjo
morda znova kandidirala
Mirjam Jan Blažič, v prete-
klosti prav tako direktorica
(LTH - Unitech), strankarsko
pa iz vrst SD? Na to vpraša-
nje odgovarja: "Lahko vam
odgovorim kot predsednica
območne organizacije SD za
vse štiri občine na Škofjelo-
škem. Povsod imamo kandi-
date za župane, vendar jih še
ne bomo razkrili javnosti."
"Nič ne bom rekel," je bil
skrivnosten tudi Vincencij
Demšar, v letih 1990 do
1994 predsednik škofjelo-
škega izvršnega sveta, pozne-
je načelnik upravne enote,
poslanec v parlamentu, da-
nes pa predsednik prosvetne-
ga društva Sotočje in član
stranke KDS, ki jo je pred 
zadnjimi parlamentarnimi
volitvami ustanovil Jože Du-
hovnik. Dvakrat se je doslej
na lokalnih volitvah za žu-
pansko mesto potegoval last-

nik nočnih barov Drago Le-
skovšek. Verjetno se bo spet,
je bil njegov lakonični odgo-
vor. Jasnejši pa je bil Dušan
Krajnik, ki je zadnje župan-
ske volitve izgubil s tesnim
rezultatom, nato vložil zahte-
ve po ponovnih volitvah, ker
naj bi pri delu volilnih odbo-
rov prišlo do nepravilnosti.
Ko so županske volitve po
letu dni na treh voliščih po-
novili, je v tekmi z Igorjem
Drakslerjem znova izgubil.
Ni pa izgubil optimizma. "V
to nameravam usmeriti svoje
sile, sicer pa je kandidatura v
največji meri odvisna od mo-
jega zdravja," je dejal Kraj-
nik. "Dokončno se bom odlo-
čil julija. Pred štirimi leti sem
se odločil 31. avgusta, 1. sep-
tembra pa smo z listo Napre-
dek in tradicija (NIT) začeli
zbirati podpise. Tudi letošnja
kandidatura naj bi bila z listo
NIT, ki je ne nameravamo
konstituirati kot politično
stranko, čeprav bi bili v tem
primeru deležni nekaj denar-
ja." Upa še, da bo letošnja

predvolilna kampanja bolj
poštena od tiste pred štirimi
leti, ko so mu očitali trgova-
nje z mamili in orožjem. Na
vprašanje o morebitni kandi-
daturi pa smo dobili še en ja-
sen odgovor. Aleksander Igli-
čar, ki ga je v lokalno dogaja-
nje najbolj intenzivno potis-
nilo praznovanje tisočletnice
Godešiča leta 2006, se je od-
ločil, da letos ne bo kandidi-
ral za župana. "Mnogi so me
vabili h kandidaturi in se jim
za zaupanje zahvaljujem,
vendar svojo priložnost sedaj
vidim kot predavatelj na Eko-
nomski fakulteti," je dejal
Igličar, ki ga v Škofji Loki po-
znajo kot predsednika tam-
kajšnjega muzejskega druš-
tva. Še eno ime iz loškega go-
spodarstva, ki ga nekateri vi-
dijo v politiki, pa je Miha
Ješe, direktor Gorenjske pre-
dilnice. O tem, da bi letos
kandidiral za župana, ni želel
ničesar reči, pravi le, da so ga
že prejšnji mandat vabili h
kandidaturi, pa tudi sedaj ga
številni nagovarjajo k temu. 

V Škofji Loki se jim še ne mudi
Kakšna bo jeseni ponudba za županske volitve v občini Škofja Loka? V javnosti kroži veliko imen,
morebitni kandidati pa so še hudo skrivnostni.

Šenčur

Natančnejši pravilnik za sprejem v vrtec

Minulo sredo je začel veljati nov pravilnik o sprejemu otrok
v vrtec pri Osnovni šoli Šenčur in o plačevanju oskrbnine, ki
so ga na zadnji seji sprejeli tudi občinski svetniki. Kot je po-
jasnila ravnateljica Majda Vehovec, je komisija pri obravnavi
vlog, ki so prispele na lanski razpis za sprejem otrok v vrtec,
ugotovila, da bi bilo treba nekatere določbe pravilnika na-
tančneje predeliti. Po novem pravilniku se tako letni razpis
opravi praviloma marca in traja tri tedne, natančneje je dolo-
čen vrstni red in način obravnavanja prispelih vlog (zavrnitev
vlog, prispelih po izteku roka; prerazporeditev otrok, ki že 
obiskujejo vrtec; vloge za otroke, ki 1. septembra še niso sta-
ri enajst mesecev, bodo le evidentirali, točkovali pa šele ob
izpolnitvi starostnega pogoja). Pridobljene točke po posa-
meznih kriterijih se bodo seštevale, otrok s premajhnim šte-
vilom točk pa komisija ne bo uvrstila na enotno čakalno listo
kot doslej, temveč na ločeni čakalni listi za prvo in za drugo
starostno obdobje. Starši otrok, ki do konca šolskega leta
niso bili sprejeti v vrtec, morajo ob novem razpisu vlogo 
za vpis v vrtec znova vložiti, medtem ko so jo po prejšnjem
pravilniku lahko podaljšali za naslednje šolsko leto. A. H.

w
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Maja Bertoncelj

Sp. Pirniče - V Medvodah je
spet ali pa še vedno aktualna
tema navezovalna cesta
Jeprca-Stanežiče-Brod. Že
večkrat smo pisali o zavze-
manju, da bi država to cesto
čim prej zgradila. Vsi pa
niso takšnega mnenja in v
Civilni iniciativi Pirniče na-
sprotujejo potrjeni varianti
te ceste. Za pretekli teden so
sklicali posvetovanje na
temo Betonski mostovi na
Sotočju ali Zelena vrata glav-
nega mesta, kot je sedanji
slogan medvoškega turizma.
Povabili so prav turistične de-
lavce v občini in občinske
svetnike. Odziv je bil slab, saj
je bilo na posvetu le osem-
najst ljudi, od tega pet izmed
23 svetnikov.

"Namen posvetovanja je
seznanitev širše javnosti z ak-
tivnostmi Civilne iniciative
Pirniče, ki je izoblikovala sta-
lišča do navezovalne ceste od
Jeprce do Stanežič. Ta stališ-
ča so izjemno kritična. Na-
sprotujemo temu, da se ta ce-
sta kadarkoli realizira na na-
čin, kot je sedaj predvideno.
Favorizirana varianta z mini
obvoznico mimo Medvod in
tremi mostovi čez Savo je iz-

redno draga in zahteva velik
poseg v prostor naše občine,"
je povedal Drago Jemec,
predstavnik Civilne iniciative
Pirniče, ki je bila ustanovlje-
na že v začetku leta 2005.
Aktivni so torej že nekaj let, v
javnosti pa se najbolj pojav-
ljajo prav v zadnjem času.
Prepozno? Državni prostor-
ski načrt za navezovalno ce-
sto Jeprca-Stanežiče-Brod je
namreč v zaključni fazi pri-
prave. Iz Direktorata za pros-
tor, sektorja za državne pros-
torske akte, smo dobili odgo-

vor, da sprejem uredbe na
Vladi RS pričakujejo aprila
letos. V Civilni iniciativi Pir-
niče pa menijo, da je obdobje
gospodarske krize pravo, da
se vzame čas za premislek in
se ga izkoristi za bolj modro
načrtovanje in reševanje pro-
meta v osrednjem sloven-
skem prostoru. 

Na posvetovanju so spreje-
li stališča glede problematike
reševanja prometa iz Gorenj-
ske v Ljubljano skozi Medvo-
de. Med drugim se zavzema-
jo za zamrznitev vseh po-

stopkov za predvideno na-
vezovalno cesto Jeprca-Sta-
nežiče-Brod in za ohranitev
obstoječe dvopasovne ceste,
na kateri bi naredili le določe-
ne izboljšave. Zavzemajo se,
da država najprej zgradi ce-
sto Jeprca-Vodice (4. promet-
na os med Primorsko in Šta-
jersko), kar bo, kot menijo,
imelo znaten vpliv na pro-
metni tok skozi Medvode.
Cesta Jeprca-Vodice pa, glede
na odgovore, ki smo jih dobi-
li od pristojnih služb, ni v
planu. 

Proti načrtovani štiripasovnici 
Člani Civilne iniciative Pirniče nasprotujejo načrtovani navezovalni cesti Jeprca-Stanežiče-Brod, 
za katero je državni prostorski načrt v zaključni fazi izdelave. Kot pravijo, gre za grob poseg 
v medvoški prostor. 

Jasna Paladin

Kamnik - Po nekaj tednov
trajajočih pogovorih med
Občino Kamnik in Upravo
RS za zaščito in reševanje
(URSZR) o tem, ali mora ob-
čina pri gradnji in obnovi
dveh šol zgraditi zaklonišče,
ministrstvo ostaja odločno:
zaklonišče bo treba zgraditi.

Zapletlo se je, ko je
URSZR občini maja lani po-
slala smernice, v katerih je
bilo navedeno, da bo treba
ojačati prvo ploščo ali zgradi-
ti zaklonišče, na podlagi če-
sar se je občina zaradi varče-
vanja odločila zgolj za ojača-
no prvo ploščo. A smernice
se nanašajo na celotno ure-
ditveno območje, ne le na
stavbo šole, ki pa po pravilni-
kih potrebuje zaklonišče.
Ker je zato Uprava prvoten
ureditveni načrt zavrnila, je
projektant brez soglasja ob-
čine v dokument vnesel tudi
zaklonišče, nakar je bilo nato
izdano pozitivno soglasje. A
zdaj se zatika pri denarju.
"Nočemo vojne z ministr-

stvom, a vseeno menim, da
bi se lahko dogovorili druga-
če. Gradnja novih zaklonišč
v današnjih časih je nesmi-
selna, še posebej, ker ima
Kamnik centralno zakloniš-
če le nekaj sto metrov od šol
in vzorno urejeno. Ne gre
zato, da želimo varčevati pri
otrocih, saj bomo v ta pro-
jekt vložili več kot dvajset
milijonov evrov, želimo le

bolj racionalno gradnjo," je
povedal župan Tone Smol-
nikar in z dokumenti zavr-
nil nekatera namigovanja,
da je občina pred pridobitvi-
jo soglasja z nekaterimi po-
datki zavajala ministrstvo,
češ da gre le za obnovo in ne
tudi gradnjo šol.

Kot je poudaril Srečko Se-
štan, se URSZR v vseh pri-
merih drži zakonodaje in ne

dela razlik med občinami.
Po njegovem mnenju bi za-
klonišče stalo manj kot mili-
jon evrov in nikakor ne dva,
kakor poudarja župan. Kako
se bodo na dopolnjeni pros-
torski akt in predvsem na
podražitev že tako drage in-
vesticije odzvali občinski
svetniki, pa bo znano že na
eni od prihodnjih sej občin-
skega sveta.

Šoli bosta imeli zaklonišče
Občina Kamnik bo kljub drugačnemu načrtovanju pri gradnji in obnovi obeh mestnih šol morala
zgraditi tudi zaklonišče, kar bo investicijo podražilo, verjetno pa tudi upočasnilo.

info@g-glas.si

V Civilni iniciativi Pirniče (od leve Drago Jemec, Janez Meglič in Marjan Zajc) nasprotujejo
načrtovani štiripasovnici skozi Medvode proti Ljubljani. 

Namesto stare OŠ Frana Albrehta bo zrasla nova šola, skupaj z njo pa tudi zahtevano 
zaklonišče za celotno območje OPPN K9 Šole.

Boštjan Bogataj

Žiri - Že več kot pol leta v Ži-
reh ni več dileme: v centru
bo država s pomočjo občine
zgradila manjše krožišče ali
pa nove ureditve (skupaj z
obnovo mostu) ne bo. Prvi
predlog države je bil uredi-
tev semaforiziranega krožiš-
ča, močno bi razširili cesto
in na novo uredili pločnike
in kolesarske steze, zraven
pa uredili močno dotrajani
most. Občinski svetniki so
Direkcijo RS za ceste pozva-
li, da naj najprej uredi ob-
voznico. 

"Vse je navezano na grad-
njo obvoznice, za katero pa
nimamo jasnih načrtov in
projektov, denarja ni niti v
državnem proračunu. Glede
na prejšnje projekte bi do re-
alizacije lahko prišlo v dese-
tih do 15 letih," je bil do pro-
jekta skeptičen župan Bojan
Starman. Podžupan Anton
Beovič, ki se ukvarja s tem
projektom, pa je povedal, da
so bili za krožišče že dome-
njeni, nato pa je padel zara-
di kolesarskih stez: "Bojimo
se, da bi skozi center uredili
preveliko krožišče, nato pa

na obvoznico pozabili. Div-
jega prometa in težkih to-
vornjakov v centru Žirov ne
potrebujemo."

"Imam občutek, da na di-
rekciji čakajo, da se mi ne
zmenimo," je dejal Marijan
Žakelj, Martin Kopač pa: "V
projekt vlagamo 450 tisoč
evrov, zato nismo še nič za-
mudili. Predlagam, da pri-
hodnje leto občina odkupi
zemljišča za obvoznico, kjer
naj teče promet med grad-
njo. Če je most slab, je to
problem države in ne naš."
"Računal sem na pomoč mi-
nistra Vlačiča," je odvrnil
župan Starman in dodal, da
se lahko najprej lotijo obvoz-
nice, tudi država pa naj de-
nar namesto za začasni
most nameni za obvoznico.
V besedah župana se je pre-
poznal Branko Jesenovec, ki
je na eni prejšnjih sej po-
udarjal dobre povezave z mi-
nistrom, sedaj pa je pozval,
da se najprej pogovorijo z
Gregorjem Fickom, direk-
torjem Direkcije za ceste:
"Potrebujemo obvoz ob
Sori, pa čeprav bo makadam-
ski. Brez obvoza (obvoznice)
ne bo mostu!"

Na pomoč, 
minister Vlačič
Ker Direkcija RS za ceste ne ugodi željam
žirovskih svetnikov, pozivajo ministra Patricka
Vlačiča na pomoč.

Boštjan Bogataj

Žiri - Na zadnji seji so žirov-
ski občinski svetniki potrdili
številne predloge za spre-
membo namembnosti zem-
ljišč v njihovi občini. Na šte-
vilne predloge občanov niso
imeli vpliva, večino drugih,
ki gredo v prid razvoja pod-
jetništva, pa so podprli. Tako
so podjetju M Sora omogoči-
li delno spremembo prostor-
skega načrta v smeri, da
bodo pri njihovem objektu
proizvodnje okovja lahko
zgradili nov objekt, po drugi
strani pa na predlog istega
podjetja na lokaciji njihove
žage ne bo sprememb in bo
območje ostalo namenjeno
mirnim dejavnostim, obrti
in stanovanjem. 

Tudi travnik ob podjetju
Etiketa bo namenjen takš-
nim (centralnim) dejavno-
stim, vendar bodo morali in-
vestitorji v sodelovanju z ob-
čino pred začetkom gradnje
pripraviti občinski podrobni
prostorski načrt. Svetniki na-
mreč ne želijo, da ta del Ži-
rov namenili zgolj parkiriš-

čem (Etiketa naj bi se širila
na lastno parkirišče, novega
bi zgradili v tem delu), tega
zemljišča niti niso hoteli eks-
kluzivno nameniti potencial-
nemu trgovskemu centru,
kot je bilo do sedaj. Na tem
območju bi lahko po novem
zrasle tudi stanovanjske
hiše. 

Še najbolj pa je bil izida
glasovanja vesel Sašo Kav-
čič, ki želi za zadružnim do-
mom in nasproti zdravstve-
nega doma zgraditi stano-
vanjsko poslovni objekt: "V
Žireh primanjkuje obrtnih
dejavnosti. Z ženo bi gradi-
la, vendar sedanja ureditev
dopušča zgolj ureditev v par-
kirišče. Dovolite nama razvi-
jati podjetništvo." Svetniki
so njegovemu predlogu po
daljši razpravi ugodili, ob-
činski upravi pa predlagali,
da se pogovori o odkupu
zemljišč z lastnikom na dru-
gi strani ceste in ga potem
zamenja s Kavčičevim. Na ta
način bi občina pridobila
nova parkirišča, investitor pa
več prostora za gradnjo ob-
jekta. 

Za razvoj podjetništva
Žirovski občinski svetniki so potrdili pripombe 
k prostorskemu načrtu.
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Kranj - Minuli torek se v Kra-
nju ni obetal prav prijeten
dan, toda smučarji skakalci
so se že pred uvodnim sko-
kom razveselili sončnih žar-
kov, ki so ogreli tako njih kot
navijače ob izteku skakalnice
v panožnem nordijskem
centru. Po smučini se je po-
gnalo prek osemdeset tek-
movalcev, na koncu pa je z
izvrstnim skokom kar 111
metrov svojo premoč pred
tekmeci potrdil domačin Ro-
bert Kranjec (SK Triglav).
"Dva dneva doma po olim-
pijskih igrah sta zadoščala,
da sem se spočil in da grem
pripravljen na nove tekme
skandinavske turneje. Do-
mače državno prvenstvo je
zame zgolj dober trening,
vseeno pa sem vesel novega
naslova prvaka, že sedaj pa
težko čakam domače svetov-
no prvenstvo v poletih v Pla-
nici, saj se letenja zelo vese-
lim," je povedal Robert, ki je
z ekipo Triglava (skakali so
še Matej Dobovšek, Peter
Prevc in Rok Urbanc) osvojil
tudi prvo mesto med ekipa-
mi.

Tudi Jernej Damjan (SSK
Costella Ilirija), ki se je kot
vodilni po prvi seriji moral
zadovoljiti z drugi mestom,
je bil zadovoljen s svojimi
skoki, prijetno pa je presene-
til mladi skakalni up Luka
Leban (NSK Tržič Trifix), ki
je osvojil pokal za tretje me-
sto. "Letos sem najbolj zado-
voljen s šestim in devetim

mestom v celinskem poka-
lu," je povedal 17-letni Luka,
ki že več kot deset let trenira
smučarske skoke in si želi
novih dobrih nastopov. Prav
tako si dobrih nastopov na
zadnjih letošnjih tekmah želi
njegov starejši klubski prija-
telj Mitja Mežnar, ki se je

uvrstil na 7. mesto, ekipa Tri-
fix Tržiča (skakala sta še Rok
Zima in Urban Sušnik) pa je
dobila pokal za tretje mesto.
"Sezona je res že dolga in na-
porna, vendar sem fizično
dobro pripravljen in se vese-

lim prihodnjih tekem, tudi
Planice," je povedal Mitja.

Mnogi so na državnem pr-
venstvu sicer pričakovali ob-
račun med našima najboljši-
ma olimpijcema Robertom
Kranjcem in mladim Petrom
Prevcem, vendar pa je imel
Peter dan pred prvenstvom

smolo in je pri teku stopil na
rob pločnika ter si zvil gle-
ženj. "Poškodba sicer ni
huda, bolečina pa me je ovi-
rala v počepu in malce tudi
pri pristanku. Vendar mis-
lim, da bo hitro bolje in da

bom že na skandinavski tur-
neji skakal brez bolečin," je
po tekmi povedal Peter, ki se
je uvrstil na 13. mesto. 

Ob koncu razpredelnice
trideseterice najboljših, na
28. mestu, je bil tudi nekoč
naš najboljši skakalec Pri-
mož Peterka, ki pa je zanikal
ugibanja, da bo prav letošnje
državno prvenstvo njegova
zadnja tekma v karieri. "Za
zdaj bom z odločitvijo še po-
čakal. Če se mi bo uspelo po-
leti dobro pripraviti, potem
bom zagotovo še vztrajal, si-
cer pa bom res začel razmiš-
ljati, da se poslovim od tek-
movanj," je povedal Primož.

Ob tekmi državnega pr-
venstva za moške je v Kranju
potekala tudi pokalna tekma
deklet, med petimi tekmo-
valkami pa je zmagala Špela
Rogelj (SSK Costella Ilirija).

Naslova prvaka ni hotel oddati
Robert Kranjec je tudi na domači skakalnici dokazal, da je na zaključne tekme letošnje zime odlično
pripravljen, saj si je prepričljivo priboril nov naslov državnega prvaka, prav tako pa so Triglavovi
skakalci osvojili največji pokal za ekipno zmago.

Najboljši trije na državnem prvenstvu v Kranju: Jernej Damjan, Robert Kranjec in mladi
tržiški skakalni up Luka Leban I Foto: Gorazd Kavčič

Na novo odprta trgovina v Šenčurju
Vas od 1. marca dalje vabi na obisk

s posebnimi otvoritvenimi popusti.

Poslovna cona A Šenčur
info@prosencom.com, tel.: (04) 257 14 28

www.prosencom.com

Odprto od ponedeljka do petka 
od 8:00 do 16:00, 

sobota od 8:00 do 12:00.

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice
Ulica Staneta Bokala 4
Tel.: 5834-100, Fax: 5834-120, e-pošta: dufbj@siol.net

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice razpisuje 
prosto delovno mesto

VODJE POMOČI NA DOMU (m/ž)
za določen čas in sicer za nadomeščanje delavke na 
porodniškem dopusta od 1. aprila 2010 do vrnitve delavke

Za vodjo pomoči na domu (m/ž) Doma upokojencev 
dr. Franceta Bergelja Jesenice je lahko imenovan kandidat, ki
poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjuje še:

- ima VII. ali VI. stopnjo strokovne izobrazbe v skladu z 
69. členom Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07);

- 6 mesecev delovnih izkušenj
- izkušnje na področju vodenja;
- opravljen strokovni izpit po Zakonu o socialnem varstvu;
- organizacijske sposobnosti in smisel za delo z ljudmi, kar

dokazuje s svojim preteklim delom,
- znanje uporabe informacijskih tehnologij 

Rok za prijavo na razpis je 10 dni po objavi razpisa.

Prijave z vsemi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev, 
o dosedanjem delu s kratkim življenjepisom naj kandidati poš-
ljejo na naslov: Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, 
Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice. Kandidati bodo o izbiri 
obveščeni v osmih dneh po izbiri.

Na tekmah skandinavske turneje, ki se ta 
konec tedna začenjajo v Lahtiju, bodo od naših
skakalcev nastopali Robi Kranjec, Jernej 
Damjan, Peter Prevc in Mitja Mežnar. 

Mariborčani prvaki, Jeseničani tretji

Sredi tedna so hokejisti odigrali še zadnje tekme razširjene-
ga državnega prvenstva. Po drugi zmagi nad Partizanom je
končno prvo mesto osvojila ekipa Stavbarja Maribor, v boju
za tretje mesto pa je ekipa Jesenice mladi tudi v Kranju (2 :
4) premagala Triglav in osvojila tretje mesto. V končnici se
bosta najboljšim štirim slovenskim ekipam rednega dela
tekmovanja pridružili še ekipi Acronija Jesenic in Tilie Olim-
pije, začela pa se bo ta torek, 9. marca. Ekipe bodo nastopa-
le dvokrožno v dveh skupinah. V skupini X so Acroni Jeseni-
ce, Jesenice mladi in Triglav, v skupini Y pa Tilia Olimpija,
Stavbar Maribor in Olimpija. V. S.

Sosedski finale evropskega pokala 

Prihodnji teden, od 8. do 13. marca, bosta Kranjska Gora in
Trbiž skupaj gostila finale evropskega pokala alpskih
smučarjev in smučark. Moške ekipe v Zgornjesavski dolini
pričakujejo že to nedeljo, saj se bodo fantje v ponedeljek
pomerili v veleslalomu, v torek pa še v slalomu. Po obeh
končanih tehničnih disciplinah se bodo preselili v sosednji
Trbiž, kjer bodo svoje moči preizkusili še v hitrih disci-
plinah. Obratno bodo dekleta preizkušnje v hitrih disci-
plinah najprej začele v Trbižu, v četrtek pa jih pričakujejo v
Kranjski Gori, kjer bodo v petek tekmovala v veleslalomu, v
soboto pa še v slalomu. V. S.

Planica

V Planici vse po načrtih

Priprave na svetovno prvenstvo v poletih, ki se bo s kvali-
fikacijami začelo v četrtek, 18. marca, potekajo po načrtih. V
petek in soboto tekmovalce čaka tekma za naslov svetovnega
prvaka, v nedeljo pa je na sporedu moštvena preizkušnja. V
začetku tega tedna je Planico obiskal tudi kontrolor Medna-
rodne smučarske zveze (FIS) Sepp Gratzer. Po ogledu del, ki
so bila opravljena na letalnici v zadnjem času, in oceni
snežnih razmer je brez zadržkov prižgal zeleno luč za začetek
največjega slovenskega športnega praznika. Ta odločitev
hkrati pomeni, da je planiška letalnica pridobila tudi nov cer-
tifikat, stari je sicer potekel konec prejšnjega leta. V. S.

Škofja Loka

Velik uspeh mladih gorenjskih kegljačev

Minuli konec tedna je v Škofji Loki in Šoštanju potekal finale
kegljačev do 23 let. Izreden uspeh so dosegli Gorenjci, saj se
jih je med dvanajst najboljših uvrstilo kar devet. Zmagal je
Nik Medja (Jesenice) s 1227 podrtimi keglji, drugi je Davor
Sobočan (Triglav), tretji Igor Čosič (Jesenice), četrti Jure Star-
man (KI Škofja Loka), peti Aleš Mavsar (Jesenice), sedmi Aleš
Blaž, deseti Edis Čehajič (oba Triglav), enajsti Matjaž Vovk,
dvanajsti pa Kristjan Mijatovič (oba Jesenice). Dekleta do 23
let so nastopale v Cerknici in Kamniku, vendar Gorenjke niso
bile tako uspešne kot fantje. Zmagala je Nada Savič pred Anjo
Kozmus in Rado Savič (vse Lanteks Celje). Najboljša Gorenj-
ka je bila Sandra Vugrinec na dvanajstem mestu, 16. je bila
Irena Mejač (obe Ljubelj), 20. pa Anja Jeršin (Jesenice). M. F.

Vilma Stanovnik

Bled - Minulo sredo so od-
bojkarji ACH Volleyja na
prvi tekmi za uvrstitev na
sklepni turnir lige prvakov
gostovali v Innsbrucku. Tek-
mo so bolje začeli domačini,
klub menjavam igralcev pa
trener Glenn Hoag ni našel
tako razpoloženega moža, ki
bi potek pred koncem prve-
ga niza obrnil v prid blej-
skim odbojkarjem. So pa
naši igralci bolj odločno za-
čeli drugi niz in povedli,
nato pa pobudo znova pre-
pustili domačinom. Niz se
je nato nadaljeval z izenače-
nim bojem, na koncu pa so
slavili Tirolci s 26 : 24. V na-
daljevanju so Avstrijci popu-

stili, naši pa so izrabili pri-
ložnost ter zmagali kar s 14 :
25. Tako so mnogi pričako-
vali preobrat in boj odboj-
karjev ACH za novo po-
membno zmago. Vendar pa
se pričakovanja niso uresni-
čila, ekipa Tirola je v četrtem
nizu zanesljivo zmagala. 

Kljub izgubljenemu boju
za blejske odbojkarje in
njegove navijače bitka za
sklepni turnir lige prvakov
še ni izgubljena, saj jih že v
sredo v dvorani Tivoli čaka
povratna tekma. Če želijo
direktno napredovanje med
najboljše štiri ekipe, mora-
jo zmagati s 3 : 0. Še prej se
bodo jutri ob 18. uri v ŠD
na Planini pomerili  z ekipo
Asteca Triglava.

Blejskim odbojkarjem
le en niz
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Marjana Ahačič

Radovljica - "Dogodkov oko-
li nesreče se ne spominjam.
Vem, da sem se zbudil s
hudo bolečino v vratu in da
se nisem mogel premikati.
Več mesecev sem upal, da
se bodo moje mišice zbudi-
le. Zdaj vem, da se ne bodo
nikoli," je dijakom radovlji-
ške Srednje ekonomske
gimnazije in srednje šole v
sredo pripovedoval tetraple-
gik Peter. Pred skoraj deset-
letjem se je vanj zaletel 
pijan voznik. Od takrat ne
more uporabljati ne rok ne
nog. Leta je trajalo, da se je
sprijaznil z dejstvom, da bo
do konca življenja popolno-
ma odvisen od drugih. Dija-
ki so njegovo zgodbo poslu-
šali v spoštljivi tišini. 

Peter zdaj sodeluje v pro-
jektu Društva paraplegikov
JZ Štajerske "Še vedno vo-
zim - vendar ne hodim, ki
je prerasel je v nacionalni
preventivni projekt, s kate-
rim želijo ljudje z izkušnjo
prometne nesreče aktivno
sodelovati pri izobraževa-
nju mladih o prometni var-
nosti in opozoriti na hude
posledice prometnih ne-
sreč. 

Petru, ki je po nesreči -
zakrivil jo je vinjen voznik -
zaradi zloma hrbtenice os-
tal popolnoma paraliziran,
in Mateju, ki je zaradi ne-
sreče z motorjem prav tako
na invalidskem vozičku, sta
se v sredo v Radovljici pri-
družila tudi ministrica za
notranje zadeve Katarina
Kresal in minister za pro-
met Patrick Vlačič. "Ne
mislite, da se to ne more

zgoditi vam," je dijake po-
svarila Kresalova in dejala,
da sta s kolegom Vlačičem,
čeprav se je število smrtnih
žrtev prometnih nesreč lani
bistveno zmanjšalo v pri-
merjavi z letom prej, "na-
povedala pravi boj proti al-
koholu v prometu", ker je
prav vsaka smrtna žrtev
preveč.

"Vse se začne in konča v
naši glavi," jih je še opozo-
rila ministrica, "zato se za-
vedajte: ni fora, da vozite,
kadar ste pili alkohol ali ka-
dar ste zaspani, niti ni fora,
da na cesti tekmujete, kdo
bo hitrejši. Vsi smo že izgu-

bili prijatelje, ki se niso
znali obnašati na cesti - ali
pa se niso znali drugi."
Prav o tem je spregovoril
drugi od predavateljev, Ma-
tej. "Ko sem se zbudil iz
kome, sem najprej vprašal,
ali sem bil na motorju sam.
Ne znam si predstavljati,
kako bi živel, če bi poškodo-
val še koga drugega ..."

Dijake je nagovoril tudi
minister za promet Patrick
Vlačič: "Vsakdo pozna koga,
ki je življenje izgubil na ce-
sti. Moja generacija se spo-
minja slavnega košarkarja
Dražena Petroviča, vi se
spomnite priljubljenega ma-

kedonskega pevca Tošeta,
mnogi smo v prometnih ne-
srečah izgubili prijatelje. No-
čem vas strašiti: živite življe-
nje, ljubite ga, zabavajte se,
ampak zavedajte se tudi, da
je vožnja najbolj nevaren del
vašega življenja."

Člani društva so doslej o
svojih življenjskih izkuš-
njah pripovedovali že štiri
tisoč dijakom. Kot so dejali,
si želijo, da bi v prihodnjih
petih letih vsak mladostnik,
star od 15 do 18 let, vsaj en-
krat slišal predavanje so-
vrstnika, ki je žrtev promet-
ne nesreče in priklenjen na
invalidski voziček. 

Še vozim, a ne hodim več
"Vožnja je najbolj nevaren del vašega življenja, zato razmislite, kakšni sedete za volan," sta dijakom
na srce položila ministra Katarina Kresal in Patrick Vlačič.

Dijaki so predavanje Petra in Mateja, ki sta po prometnih nesrečah za vedno ostala 
priklenjena na invalidski voziček, poslušali v spoštljivi tišini. /Foto: Anka Bulovec

Matjaž Gregorič

Kranj - Kriminalisti iz sek-
torja kriminalistične polici-
je Policijske uprave Kranj
so v začetku tedna stopili
na prste 44-letnemu mo-
škemu iz okolice Tržiča, ki
ga sumijo storitve kaznive-
ga dejanja prikazovanja, iz-
delave, posesti in posre-
dovanja pornografskega
gradiva. Osumljencu so pri-
šli na sled v okviru medna-
rodne operacije, v sodelova-
nju s kriminalistično polici-
jo iz Nemčije pa so kri-
minalisti ugotovili, da je
predlani na svoj računalnik

prenesel posnetke spolne
zlorabe otrok in jih hkrati
delil z drugimi uporabniki
omrežja.

Pri Tržičanu so opravili
hišno preiskavo in v njej za-
segli večje število elektron-
skih naprav, na katerih je
bila najdena večja količina
posnetkov spolne zlorabe
otrok. Po opravljeni hišni
preiskavi so kriminalisti
osumljenca pridržali in ga 
v ponedeljek s kazensko
ovadbo privedli na zasliša-
nje k preiskovalni sodnici
Okrožnega sodišča v Kra-
nju. Ta je po zaslišanju
odredila pripor.

Odkriti pedofilski posnetki
Kriminalisti 44-letnika iz okolice Tržiča sumijo
prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja
pornografskega gradiva. Matjaž Gregorič

Bohinjska Bistrica - Četverica
blejskih policistov se je v to-
rek okoli 15. ure odpravila v
Bohinjsko Bistrico, kjer so
zaradi izvedbe uradnega de-
janja iskali 25-letnega mo-
škega iz Ljubljane. Našli so
ga v stanovanjski hiši, kjer
biva, vendar je bil zaklenjen
v sobi. Na poziv policistov je
odprl vrata in z nožem, ki ga
je imel z vrvjo privezanega
na roko, večkrat zamahnil
proti policistu ter ga nekaj-
krat z nožem zadel v prednji
del neprebojnega jopiča. Po-
licisti so z uporabo fizične
sile in plinskega razpršilca
napadalca obvladali in ga
vklenili. Ker so posumili, da

ima zdravstvene težave, so
poklicali reševalce, ki so ga
odpeljali v begunjsko psihia-
trično bolnišnico. Med ob-
vladovanjem jo je skupil tudi
eden od policistov, k sreči pa
je dobil le manjšo vreznino
in odrgnino desne rame.
Preostali trije policisti pri po-
sredovanju niso bili ranjeni.
Očitno pa so vedeli, kaj jih
čaka, saj so vsi štirje pri iz-
vedbi naloge uporabljali ne-
prebojne jopiče in čelade.
Zoper napadalca bodo kranj-
ski kriminalisti na pristojno
tožilstvo podali kazensko
ovadbo zaradi utemeljenega
suma storitve kaznivega de-
janja poskusa preprečitve
uradnega dejanja ali mašče-
vanja uradni osebi.

Policiste pričakal z nožem
Moškega so obvladali s fizično silo in razpršilcem.

Kranjski policisti zdaj išče-
jo neznanca, ki je visok okoli
175 centimetrov, na glavi je
imel sivo kapo iz blaga z
izrezoma za oči, oblečen je
bil v večjo modro bundo s
kapuco, ki jo je imel na glavi,
na rokah pa je imel sive
volnene rokavice. 

Policisti o storilcu in ropu
še zbirajo obvestila in bodo
za nepridiprava spisali kazen-
sko ovadbo. Hkrati prosijo
vse, ki bi o dogodku lahko
podali informacije, naj pok-
ličejo na Policijsko postajo
Kranj, telefonska številka 04/
233 64 00, telefonsko števil-
ko 113 ali pa na anonimni 
telefon Policije 080 1200. 

Kranj

Ovadbi proti nekdanjima vodilnima iz Elana

Kranjski kriminalisti so kazensko ovadili Ivana Štrlekarja,
nekdanjega predsednika uprave v Skimarju (zdaj Elanu), in
prokurista Jožeta Kralja. Po poročanju TV Slovenija naj bi
omenjena storila kaznivo dejanje zaradi zlorabe položaja in
pravic s tem, ko sta naročila odvetniške storitve, ki so bile
precej predrage. V več kot leto dni trajajoči preiskavi so po
naznanilu nadzornega sveta Skimarja kriminalisti ugotovili,
da naj bi bilo podjetje oškodovano za 321 tisoč evrov zaradi
izvedenih, zaračunanih in plačanih odvetniških storitev. To
je sicer že druga ovadba proti nekdanjim Elanovcem in tudi
druga za Kralja, ki so ga zaradi suma istega kaznivega de-
janja že ovadili lani zaradi sedemsto tisoč evrov težke
pogodbe o proizvodnji vojaških čolnov, ki jo je sklenil s
hrvaškim državljanom. M. G.

Stojan Saje 

Tržič - Izpostava Uprave RS
za zaščito in reševanje iz Kra-
nja je organizirala gorenjsko
slovesnost ob dnevu Civilne
zaščite ob pomoči Občine Tr-
žič. V torek so se zbrali v Kul-
turnem centru Tržič pred-
stavniki gorenjskih občin, ga-
silci, gorski, jamarski in pod-
vodni reševalci, vodniki reše-
valnih psov, taborniki in
skavti, člani Rdečega križa ter
pripadniki Slovenske vojske,
Policije in Civilne zaščite.
Vodja izpostave Jernej Hu-
dohmet je dejal, da je glavni
namen zahvala tistim, ki
opravljajo humanitarno po-
slanstvo. Na Gorenjskem so
lani našteli prek dva tisoč ne-
sreč in neurje s poplavami.
Poleg tega so izvedli dva pro-
jekta državnega pomena,
vajo v predoru Karavanke in
preverjanje usposobljenosti
ekip prve pomoči. Kot je me-
nil poveljnik Civilne zaščite
Občine Tržič Drago Zadni-
kar, se pri njih zavedajo po-
mena prostovoljnega dela.
Veliko denarja dajejo zlasti
gasilstvu. Poveljnik Civilne
zaščite RS Miran Bogataj je
ugotovil, da kljub varčevanju

ne bodo smeli namenjati nič
manj denarja za zaščito in re-
ševanje. Več se bodo ukvarja-
li s problematiko snežnih
plazov in nesreč v cestnih
predorih ter odpravljanjem
ovir za odsotnost prostovolj-
cev z dela.

Glede na obseg lanskega
dela je bilo število nagrajen-
cev rekordno. Podelili so 47
bronastih znakov CZ, ki jih
je prejelo trideset posamez-
nikov in sedemnajst organi-
zacij. Srebrne znake so si
prislužili gorska reševalca Ja-
nez Dovžan iz Mojstrane in
dr. Iztok Tomazin iz Tržiča,
poklicna gasilca iz Kranja
Blaž Kaplenik in Bojan Ko-
der, gasilska društva Gore-
nja vas, Stara Loka in Leše ob
110-letnici ter Naklo ob sto-
letnici; Jernej Hudohmet je
dobil srebrni znak na Brdu,
Martina Jelovčan pa ga bo
prejela na plenumu GZS.
Zlati znak CZ je dan prej
prejel na Brdu dolgoletni de-
lavec URSZR Andrej Bau-
man. V Tržiču sta dobila zla-
ta znaka Črtomir Kosmač za
aktivno gasilsko delo v
Kranjski Gori in Ciril Tomše
za gasilsko in zaščitno-reše-
valno delo v Radovljici.

Pohvale za plemenito delo

S pištolo v šenčurski Alo Alo
�1. stran

Ciril Tomše (levo) in Črtomir Kosmač s poveljnikom 
Miranom Bogatajem / Foto: Gorazd Kavčič
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”Vpoklic” avtomobilov
Čeprav izdelovalci avtomobilov skrbno pazijo na doseganje kakovostnih standardov, se lahko zgodi, da morajo 
zaradi ponavljajoče se napake ali okvare pozvati lastnike, da svoje štirikolesnike pripeljejo na preventivni pregled ali
popravilo. To se je pred kratkim zgodilo tudi Toyoti. Na sliki: med preventivnim pregledom podvozja I Foto: Tina Dokl

Nas ogroža prestižna motnja?
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radovljiškega grajskega parka
nezadržno propada. Stran 13

Vladimir Miselj iz Kranja - 
pastor s švicarsko maturo 
Stran 12
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Aktualno

Matjaž Gregorič

Čeprav avtomobilski proiz-
vajalci med razvojem in pro-
izvodnjo skrbno pazijo na
doseganje zastavljenih kako-
vostnih standardov, se lahko
zgodi, da morajo zaradi ne-
nadoma odkrite ponavljajoče
se napake ali okvare lastnike
pozvati, naj svoje štirikoles-
nike pripeljejo na preventiv-
ni pregled in popravilo. Pri
tem niso nobena izjema tudi
znamke, ki po raznih lestvi-
cah merjenja kakovosti in
nepokvarljivosti avtomobilov
sodijo v sam vrh. O tem ne-
nazadnje dovolj jasno govori
tudi zadnji množični vpo-
klic, ki so ga morali zaradi
zatikajoče se stopalke za plin
opraviti pri japonski Toyoti.
Sodobna in vse bolj zaplete-
na tehnologija v avtomobilih
je namreč eden od vzrokov,
da je množičnih vpoklicev
avtomobilov čedalje več.
Množične okvare posamez-
nih sklopov se pojavljajo
predvsem kot posledica pre-
malo preizkušenih lastnosti
v pogojih, ki jih avtomobil-
ski proizvajalec v razvojni
fazi ni mogel dovolj natanč-
no simulirati. Tudi zelo ob-
sežen proces vmesne in
končne kontrole kakovosti
velikokrat ni dovolj, da bi v
avtomobilskih tovarnah od-
krili napake, ki kasneje dole-
tijo kupce. Poleg tega običaj-
no ne gre za površnost pri
montaži, ampak pretežno za
slabo kakovost sestavnih de-
lov, ki jih avtomobilskim
proizvajalcem zagotavljajo
dobavitelji. To je za kupce
avtomobilov sicer slaba to-
lažba, saj v vsakem primeru
senca dvoma pade na avto-
mobilsko znamko.

Toyota skuša popraviti
slab vtis

Vpoklic skoraj osem mili-
jonov Toyotinih avtomobilov
zaradi možnosti zatikanja
stopalke za plin je povsod po
svetu dvignil veliko prahu.
Vznemirjeni so predvsem v
Združenih državah Ameri-
ke, kamor so prvega človeka
Toyote Akida Toyodo pokli-
cali celo na zagovor v senat,
kjer je moral pojasnjevati, za-
kaj je prišlo do napake in
kako jo bodo odpravili, hkra-
ti pa se tudi opravičiti za vse
neprijetne posledice. Žal je
bilo zabeleženih tudi nekaj
primerov prometnih nesreč

s smrtnimi žrtvami, ki naj bi
se zgodile prav zato, ker je
avtomobil zaradi zatikajoče
se stopalke nenadoma po-
spešil. To pa še zdaleč ni vse,
saj so potrošniške organiza-
cije v ZDA kupce pozvale,
naj ne kupujejo tudi tistih
rabljenih Toyotinih avtomo-
bilov, pri katerih je bila napa-
ka na stopalki za plin že od-
pravljena, češ da to ni dovolj
za popolno varnost. Takšne
namige pri Toyoti zavračajo.
Boštjan Trilar, direktor Toyo-
te Slovenija, je dejal, da se je
Toyota odločila za najhitrejše
in za stranko najmanj obre-
menjujoče popravilo. "V tem
primeru gre za postopek, ki
traja pol ure, rešitev pa je za-
dovoljiva do te mere, da se
napaka ne more več ponovi-
ti. Gre za učvrstitev naležne
površine pri stopalki za plin.
Zagotovo so pri Toyoti takš-
no rešitev tudi ustrezno pre-
izkusili," dodaja Trilar.
Hkrati priznava, da v Slove-
niji sicer nimamo natančne
zakonodaje, ki bi uvoznikom
oziroma zastopnikom proiz-
vajalcev avtomobilov nalaga-
la, da morajo biti vpoklici jav-
no objavljeni. Precej bolje pa
je urejeno obveščanje lastni-
kov avtomobilov; pri nekate-
rih znamkah uvozniki o se-
rijskih okvarah in vpoklicih
lastnike avtomobilov obveš-
čajo na svojih spletnih stra-
neh, v vsakem primeru pa
jih na preventivni servisni

pregled povabijo s pošto. Se-
veda so tudi pri takšnem na-
činu obveščanja težave, če je
avtomobil vmes menjal last-
nika, uvoznik pa nima sproti
posodobljene baze podatkov.
Vpoklice na splošno ureja za-
kon o varstvu potrošnikov, ki
določa, da morajo biti izdelki
kakovostni in varni, za kar je
odgovoren izdelovalec. Z
nadzorom teh določil se
ukvarja republiški tržni in-
špektorat, ki sodeluje z med-
narodno mrežo Rapex, za hi-
tro opozarjanje o nevarnih
izdelkih, ki objavlja tudi po-
datke o vpoklicih. 

Zakonodaja še ni 
dorečena

Večina avtomobilskih
znamk množične serijske
napake, ki jih zaznajo v ser-
visnih mrežah, skuša odpra-
viti brez velike publicitete,
saj to lahko negativno vpliva
na ugled, posledično pa tudi
na prodajo posameznih mo-
delov. Največkrat se posodo-
bitveni posegi ali manj za-
htevna popravila odpravijo
kar med rednimi servisnimi
pregledi, tako da lastniki av-
tomobilov sploh ne vedo, da
je bilo kaj narobe. Seveda je
takšna praksa sprejemljiva
le v primerih, ko napaka ali
okvara ne vpliva na varnost
vozila in tudi sicer ni za-
znavna med uporabo. V
hujših primerih, ko zaradi

morebitne napake lahko
pride do prometne nesreče,
požara ali celo eksplozije, se
avtomobilske znamke ne
morejo izogniti množične-
mu vpoklicu, saj so stroški
informiranja lastnikov in
odprava napake veliko ce-
nejši, kot lahko znašajo stro-
ški sodnih procesov in od-
škodnin.

Odprava serijskih napak,
zaradi katerih pride do vpo-
klicev, je v veliki večini pri-
merov brezplačna, stroške
posodobitev, popravil in na-
domestnih delov krije proiz-
vajalec. Proizvajalec nosi pol-
no odgovornost tudi za dele
in sklope dobaviteljev. Tudi v
nekaterih slovenskih poob-
laščenih servisih pa je že pri-
šlo do primerov, ko so od
stranke zahtevali delno ali
celotno plačilo odprave serij-
ske napake, če je bil avtomo-
bil kupljen v tujini ali servisi-
ran pri nepooblaščenem ser-
viserju. Takšne zahteve so
ponavadi neupravičene, saj
do tovarniške napake ne pri-
de zato, ker avtomobil ni bil
kupljen pri pooblaščenem
slovenskem prodajalcu ozi-
roma če ni bil vzdrževan v
pooblaščeni servisni mreži.
V določenih primerih je za-
računavanje delnih ali celo-
tnih stroškov popravila tudi
upravičeno, vendar morajo v
primeru vpoklica serviserji
kupca s tem predhodno tudi
seznaniti. 

petek, 5. marca 2010

Včasih ne pomaga
niti preventiva
Najnovejši množični vpoklici zaradi serijskih napak, ki bi lahko povzročile prometno nesrečo, 
so vznemirili in prizadeli tudi slovenske lastnike avtomobilov.

Zaradi vse bolj zapletene tehnologije je serijskih okvar in vpoklicev vozil vse več.

Boštjan Trilar, Toyota Slovenija, Ljubljana: "Pri
Toyoti imamo poseben servisno-informacijski
sistem, s katerim so povezani vsi servisi po 
svetu. Ko na servisih opazijo neobičajno okvaro
ali okvaro, ki se ponavlja, izpolnijo poseben 
servisni obrazec s podrobnimi podatki o 
avtomobilu in o razmerah, v katerih je bil 
uporabljan, in če nato oddelek v tovarni, ki
spremlja in analizira podatke, ugotovi nek 
vzorec, pošljejo ekipo na teren in se na osnovi
tega odločijo za vpoklic. Mi smo vse postopke 
s sedanjim vpoklicem opravili transparentno."

Miran Štern, Servis Štern, Kranj: "Vpoklici 
zaradi serijskih napak ali sprotnih izboljšav se
dogajajo tudi pri proizvajalcih motociklov. 
Kadar gre za generalni vpoklic večjega števila
motociklov, so stranke o tem obveščene, ne 
glede na to, kje je bil motocikel kupljen in 
storitev je v vsakem primeru brezplačna, stroške
krije proizvajalec. Sprotne posodobitve in 
izboljšave po navodilih proizvajalca pa se izvajajo
na rednih servisnih pregledih. Pri Yamahinih
motociklih doslej nismo imeli primerov, da bi
bila vožnja zaradi serijske napake nevarna." 

V zgodovini vpoklicev vozil prvo mesto zaseda
Ford, ki je leta 2008 vpoklical kar 12 milijonov
avtomobilov od letnika 1993 zaradi napake na
tempomatu, ki je povzročila številne požare.
Fordu pripada tudi drugo mesto z 8,6 milijona
vozil iz leta 1996 zaradi napak na sistemih za
vžig. Tretji največji vpoklic 8 milijonov vozil 
trenutno izvaja Toyota zaradi zatikajočih se 
stopalk za plin.
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Pogovor

Damjana Šmid

Vsa ta zveneča imena in
seveda prvoten naziv motnje
je že pred leti opisala psihia-
trinja Darja Boben - Bardutz-
ky, vodja oddelka za zdravlje-
nje odvisnosti v Psihiatrični
bolnišnici Vojnik. Je tudi av-
torica knjige Kurja šola, Mač-
ja šola, ki je sad njenih izku-
šenj v šolskem prostoru (kur-
ja šola) ter želje po spre-
membah (mačja šola). Rada
ima prispodobe in njeni po-
gledi so izziv za vsakega, ki
zna, si upa in sploh hoče raz-
mišljati s svojo glavo. Tako je
tudi tokratni prispevek rezul-
tat dolgoletnega dela, brska-
nja po človeški psihi in opa-
zovanja, dodaten čar pa mu
daje njen svobodni duh in
nekoliko satiričen pristop. 

Kot kaže, ni dovolj, da nas
napadajo samo virusi.
Ogroža nas tudi prestižna
motnja. Med kakšne mot-
nje pravzaprav sodi in zakaj
ste izbrali prav to ime? 

"Prestižna motnja sodi
med vedenjske motnje, nje-
no ime pa izhaja iz vzroka
zanjo, zato bi bilo pravilneje
reči "motnja kot posledica
doseganja prestiža". A zdelo
se je bolj enostavno in uše-
som prilegajoče ime "pre-
stižna motnja"." 

Kako je na vaše odkritje re-
agirala strokovna javnost? 

"Predstavila sem jo na
konferenci Humor in zdrav-
je (bila je med prispevki o
tem, kako se zdravniki spo-
padamo s stresom), na kon-
ferenci o medicini odvisno-
sti, na mednarodnem kon-
gresu družinske medicine
(humoristična sekcija). Kole-
gi iz tujine so me klicali, če
jim lahko navedem dodatno
literaturo in prispevek v an-
gleščini. Napisala sem jo kot
strokovni članek s prioku-
som satire. Glede na odmeve
sklepam, da jo bo potrebno
ažurirati, saj dobiva vedno
nove oblike."

Kakšni so znaki in kdaj naj
nas začne skrbeti, da jo
imamo? 

"Za prestižno motnjo gre
običajno takrat, kadar se
znajdemo v konfliktu z ne-
kom, ki mu nič nočemo, ali
takrat, ko nekdo v diskusiji z
nami kritizira vsako našo
idejo, čez nekaj časa pa sliši-
mo, da jo prodaja za svojo.
Kadar se nekdo vtika v delo
drugih, ne da bi ga za to pro-

sili, ali bi mu to bila delovna
obveznost. Ko si nekdo ku-
puje stvari, ki jih ne rabi,
zato, da bi naredil vtis na
druge. Kadar človeka zajame
malodušje, ker je nekomu v
njegovi bližini uspelo. Last-
nosti, ki so v ospredju pri tej
motnji in nas bi morale skr-
beti, so: zavist (ali sprevržena
žalost), nadutost, vzvišenost,
osornost, škodoželjnost, do-
mišljavost, izumetničenost,
dvoličnost, jezavost, ogrože-
nost ... Prepoznavanje zna-
kov je (kot običajno) lažje pri
drugih kot pri sebi, čeprav je
za zdravljenje nujno prepo-
znavanje lastnih." 

Motnjo ste tudi razvrstili.
Nam lahko poveste nekaj
primerov? 

"O razvrstitvi še ni rečena
zadnja beseda. Zaenkrat je
klasična delitev na blago,
zmerno in hudo obliko in na
tipe posameznikov. Glede na
tipe posameznikov bi motnjo
lahko razdelili npr. kar po po-
klicih ali dejavnostih. Npr.
učitelji, uradniki, šoferji,
zdravniki, igralci, lastniki
psov ... Zaenkrat vrstni red
naštevanja nič ne pomeni,
ker za takšno razvrstitev še ni
dovolj znanstvenih dokazov.
Pri vsakem od teh tipov je
možna razvrstitev v podtip.

Npr. - šofer (z motnjo 3,025)
- na cesti divja, prehiteva v
škarje, trobi počasnežem,
skrbno pazi, da ne parkira ob
bok prestižnejšemu modelu,
šofer (tip 1,066) daje samo
svetlobne znake in je zadovo-
ljen z velikim avtom, občas-
no parkira na prostoru za in-
valide. O blagi motnji govori-
mo, kadar v ožjem krogu ob-
rekujemo (brez zlonamerno-
sti) uspešne znance s po-
udarkom na njihovih slabo-
stih. Ali takrat, ko tikamo
prodajalke, natakarje ... Pri
zmerni motnji gre za vede-
nje, ko težko prenašamo us-
peh svojih prijateljev ali bliž-
njih sorodnikov, ko svoje na-
zive uporabljamo neustrez-
no (pri frizerju, na tržnici, z
otroki "večerja je v pečici, pri-
dem kmalu, poljubček, dr.sc.
mami"). Težja motnja pa se
pokaže, kadar oviramo sode-
lavce ali podrejene pri napre-
dovanju, razbijamo timsko
delo, uničujemo projekte, ki
dobro delujejo, samo da do-
kažemo svojo moč. Zelo
huda oblika pa je takrat, ko se
zaradi prestiža organiziramo
v skupine, bodisi stranke,
lože, mreže in smo za prevla-
do pripravljeni maltretirati,
zatirati cele skupine drugih
ljudi, sprožati oborožene
spopade, vojne ..."

Kaj vpliva na razvoj in potek
motnje? 

"Vzroke lahko iščemo pri
standardnih dejavnikih za
nastajanje različnih motenj,
če omenim le genetske da-
nosti in okolje. Kakšnih po-
sebnih študij glede genske
dispozicije še ni bilo, čeprav
različne pokrajine naše dr-
žave kar kričijo po takšni ob-
delavi. Kar se je dalo ugoto-
viti iz raziskav na živalih in
iz biokemičnih poskusov na
ljudeh, pa se vse bolj potrju-
je teorija, da je prestižna
motnja predvsem stvar oko-
lja in sicer vrednot v nekem
okolju."

Pa smo spet pri vrednotah
... Torej imamo tudi motnjo
zanje. 

"Kadar so vrednote pred-
vsem iz skupine materialno-
sti, oblasti, nadvlade, oz. zu-
nanje moči ali "moči nad",
potem je večina genskih ma-
terialov neodporna (ali pa
primerna) za razvoj prestiž-
ne motnje. V takih primerih
gre tudi za obrambo pred
lastnim občutkom manj-
vrednosti, za iluzijo avtorite-
te, za katero pa vemo, da je
tristopenjska (avtoriteta pozi-
cije, znanja, osebnosti) in da
tista najpomembnejša ni v
zvezi z zunanjimi znaki. Da

je močan dejavnik tveganja
oblast, lahko sklepamo po
tem, da se morebitna neod-
pornost genetskega materia-
la pokaže najkasneje, ko (če)
pride posameznik do oblasti
ali vodilne funkcije. Pri ve-
čini ljudi lahko takrat opazi-
mo znake (od blage do hude)
prestižne motnje, čeprav jih
prej ni bilo videti. Temu v
prid govorijo tudi psihične
težave, ki jih ima nekdo, ko
izgubi funkcijo ali vodilno
mesto."

Kakšne so lahko posledice
te motnje, če se bo razširila
kot družbeni pojav? 

"Posledice so na različnih
področjih in so lahko obsež-
ne, zelo izjemoma delujejo
kot spodbuda za spremem-
be. Pojavijo se - slaba volja
(tistih s prestižno motnjo in
njihove okolice), ki se spira-
lasto dviga in koncentrično
širi in lahko preraste v drugo
duševno motnjo ali telesno
bolezen, konflikti, napetosti,
nezaupanje, tekmovalnost,
garanje, odtujenost, poveča-
na obolevnost in umrljivost.
Zaradi naravnanosti na zu-
nanjost (videz, fasado) in za-
radi predsodkov ljudje s pre-
stižno motno spregledajo
dragocenost drugih ljudi in
so tako prikrajšani za pristen
stik z drugimi."

Kaj pa obravnava in zdrav-
ljenje? 

"Obravnava je usmerjena
v iskanje možnosti za dolgo-
ročno realistično zadovolje-
vanje potrebe po uveljavlja-
nju, ki ne bo šlo na račun
drugih ljudi in ne na račun
medsebojnih odnosov. Anti-
depresivi ne pomagajo bis-
tveno, antipsihotiki v različ-
nih dozah so lahko koristni.
Psihoterapija je učinkovita
predvsem v povezavi z oza-
veščenim terapevtom. Do-
bre izkušnje imamo z reali-
tetno terapijo, ki naredi pre-
stižno motnjo pregledno.
Učinkovito je seznanjanje
ljudi s pojmi, kot so: dobro-
namernost, upoštevanje, so-
čutje, sodelovanje, izbira,
odgovornost, sprejemanje,
ustvarjalnost. Svetujem pa
opuščanje opisov, kot so:
"smrtno resno", "zob za
zob", "za živo glavo", "ukla-
njanje", "popuščanje", "ta
glavni", "mu bom že poka-
zal...", "pa, če crknem..." ...

Brezpogojna ljubezen, al-
truizem in humor pa pre-
stižno motnjo dobesedno
ubijajo."

"O blagi motnji
govorimo, kadar
v ožjem krogu
obrekujemo
uspešne znance, 
ali takrat, 
ko tikamo 
prodajalke, 
natakarje. Pri
zmerni motnji
gre za vedenje,
ko težko 
prenašamo 
uspeh prijateljev 
ali sorodnikov in
ko svoje nazive
uporabljamo 
neustrezno. 
Težja motnja 
pa se pokaže, 
kadar oviramo
sodelavce ali 
podrejene pri 
napredovanju in
uničujemo dobre
projekte samo
zato, da 
dokažemo 
svojo moč."

Psihiatrinja Darja Boben - Bardutzky, vodja oddelka za zdravljenje odvisnosti v Psihiatrični
bolnišnici Vojnik / Foto: Tina Dokl

Ali nas ogroža prestižna motnja? 
Prestižna motnja ima najlepše ime v francoskem jeziku "Maladie de prestige". Sliši se kot naslov romana, v katerem se elita 
naliva s šampanjcem in diskvalificira vse, ki niso na njeni strani. Angleško ime motnje je videti bolj strokovno "Prestige disorder"
in v nas vzbudi že kanček zanimanja za simptome. Medtem pa rusko poimenovanje prav sodi v današnji čas in našo deželico
in ne potrebuje posebnega prevoda - "prestižnoe nastrojenije".

Darja
Boben - 
Bardutzky
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Osebnosti

Jože Košnjek

Na vašega očeta Vladimirja
Miselja nas je spomnil slo-
venski diplomat Ivan Mar-
telanc, ki je izbrskal iz po-
zabe številne znane Sloven-
ce. Povedal je, da ste tudi vi
zanimiva osebnost. Kdo je
bil vaš oče?

"Moj oče je bil rojen leta
1889 v Pagonovi hiši v Čr-
nem Vrhu nad Idrijo, kjer je
bil njegov oče učitelj. Bil je
zelo nadarjen in znanja že-
ljan otrok. Leta 1912 je kon-
čal študij prava na Dunaju,
nato pa še ekonomije na uni-
verzi v Cambridgeu v Angli-
ji. Med prvo svetovno vojno
so ga kot avstro-ogrskega pod-
oficirja ujeli Rusi in mu
omogočili vključitev v tako
imenovano 'jugoslovansko
legijo'. Preko Romunije mu
je uspelo priti v Beograd, kjer
je srbske vojaške oblasti pre-
pričal, da ga niso izbrali v
enote za boj proti Avstrij-
cem, saj se ni želel boriti pro-
ti vojski, v kateri so bili tudi
Slovenci. Med umikom srb-
ske vojske na Krf pozimi
1915-1916 so mu zaupali
skrb za petdeset otrok iz dru-
žin srbskih veljakov, ki so se
bali, da se ne bi zmagovalci
znesli nad njihovimi otroki.
Po končani prvi svetovni voj-
ni se je vrnil v Ljubljano, kjer
ga je takratna deželna vlada
imenovala v plebiscitno ko-
misijo za Koroško. Ko so
iskali diplomate za Društvo
narodov v Ženevi, se je moj
oče prijavil, bil sprejet in ta-
koj odpotoval v Ženevo, kjer
se mu je pridružila še mama.
V Švici sta se poročila."

Mama je bila kranjskega
rodu.

"Ime ji je bilo Nadja. Njen
oče je bil Ivan Kos iz Kranja,
ki je na Dunaju končal
ugledno ekonomsko šolo in
je takoj dobil službo trgovin-
skega atašeja na avstro-
ogrskem konzulatu v St. Pe-
terburgu. Mamin oče se ni
nikdar vrnil v Kranj. Mama
je umrla leta 1987, stara 87
let. Dolgo je bila zaposlena v
Svetovni zdravstveni orga-
nizaciji WHO in je po vojni
pomagala številnim diplo-
matom iz nove Jugoslavije,
ki so prihajali v Švico."

Ivan Martelanc je o vašem
očetu zapisal, da je bil edini
Slovenec s statusom visoke-
ga funkcionarja Društva na-
rodov v Ženevi. 

”Moj oče je v Društvu na-
rodov nadziral mednarodni

transport, med drugim tudi
Donavsko plovbo. Njegova
skrb so bile človekove pravi-
ce, zaščita narodnih manjšin
in preprečevanje že takrat
cvetoče trgovine z ljudmi
med Afriko in bogatimi arab-
skimi šejki.”

Očetovo sodelovanje 
z Vauhnikom

Zakaj se je vaš oče znašel
med tistimi Slovenci, ki sta
jih povojna jugoslovanska
in po njej slovenska zgodo-
vina pozabili. So razlogi po-
litični?

"Da. Oče je bil povezan z
znanim generalom staroju-
goslovanske vojske Vladi-
mirjem Vauhnikom, ki je
bil leta 1938 imenovan za
jugoslovanskega atašeja v
Berlinu in je zaradi dobrih
zvez v Berlinu jugoslovan-
ske oblasti opozoril, da
bodo Nemci 6. aprila leta
1941 napadli Jugoslavijo.
Čeprav je jugoslovanska ob-
last Beograd razglasila za
odprto mesto in iz njega
umaknila vojake, so ga
Nemci vseeno napadli.
Kakšno je bilo očetovo so-
delovanje z Vauhnikom, ni-
sem nikdar zvedel. Med voj-
no starši običajno otrokom
ne povedo vsega, kar delajo.
Ko sem očeta leta 1944 ne-
kaj mesecev pred smrtjo
spraševal, zakaj on ni tako
aktiven kot večina drugih
upokojenih diplomatov
Društva narodov, me je
samo grdo pogledal. Spo-
minjam se pa, da so k nje-
mu prihajali pomembni
ljudje iz Jugoslavije in da
sem moral večkrat takratna
časopisa Jutro in Slovenec,
ki smo jih iz Slovenije dobi-
vali v Švico, nesti na pošto
in jih poslati na meni ne-
znan naslov v Španiji. Oče
je umrl 31. oktobra 1944.
Na njegovem pogrebu je bil
tudi Vladimir Vauhnik, ki
je moral nekaj mesecev
pred tem zaradi vohunjenja
za zaveznike iz Slovenije
pred Nemci bežati v Švico.
Očeta so pokopali na poko-
pališču v ženevskem pred-
mestju Thonex, kjer je po
več kot štiridesetih letih na-
šla svoj mir tudi mama.
Leta 2004 je bil grob mojih
staršev urejen. V enem od
domov za starejše v Ženevi
še živi moja sestra Manica."

Šolali ste se v Švici.
"V Švici sem opravil fran-

cosko maturo. Učili so nas
francoski profesorji, ki so ho-

dili v Ženevo iz Grenobla.
Sodeloval sem v skupini dija-
kov in študentov, ki je na po-
budo nekaterih profesorjev,
ki so bili naklonjeni partiza-
nom, zbirala pomoč za osvo-
bojena ozemlja v Jugoslaviji,
vendar le za matere in otro-
ke, ne pa za vojake."

Kdaj ste se vrnili v Jugosla-
vijo?

”S prvim konvojem avgu-
sta leta 1945. Takratni jugo-
slovanski konzul mi je sveto-
val, naj se vrnem čim prej.
Dlje boš odlašal, bolj te bo po
vrnitvi zasliševala Udba, mi
je dejal. Poznal je primere iz
Sovjetske zveze, ko so prve
skupine povratnikov lepo
sprejeli, kasnejše pa so trdo
zasliševali. Po prihodu v Ju-
goslavijo so me v Radovljici
zaslišali in preverili moje li-
stine, nato pa so mi dovolili
oditi v Ljubljano, kjer so mi
na moje veliko presenečenje
priznali švicarsko maturo.
Slišal sem, da je bilo na kranj-
ski gimnaziji drugače in da
so dijake, ki so bili nemški
vojaki, celo vrgli iz šole.”

Osumljen sodelovanja z
Nagodetom

Potem ste študirali pravo,
ekonomijo in teologijo.

”Da. V Ljubljani, v Zagre-
bu in v Ženevi. Zaposlen
sem bil na različnih delov-

nih mestih, ki so zahtevala
ekonomsko znanje, in se
upokojil leta 1983, star 60
let. Ob rednem delu sem
kot nepoklicni pastor po-
magal v evangeličanski cer-
kvi v Sloveniji in do sredine
osemdesetih let, do prihoda
sedanjega župnika Geze
Fila, skrbel za ljubljansko
evangeličansko župnijo.
Delo pastorja in pridigarja v
cerkvi sem opustil pred do-
brima dvema letoma.”

Ko sem brskal po vašem
življenjepisu, sem prebral,
da so vas kmalu po drugi
svetovni vojni zaprli in vas
osumili sodelovanja s Črto-
mirjem Nagodetom in Lju-
bom Sircem, ki sta bila ob-
sojena na Nagodetovem
procesu.

”Aretirali so me med slu-
ženjem vojaščine v Prištini
in me zaprli ter zasliševali v
Ljubljani. Moral sem tudi
na prisilno delo. Dolgo ni-
sem vedel, zakaj. Potem mi
je advokat, ki je zastopal
Ljuba Sirca, povedal, da za-
radi domnevnega sodelova-
nja s Črtomirjem Nagode-
tom in vohunjenja za za-
hodne države. Z mojim
očetom naj bi bila ‘notorič-
na špijona’, so zapisali. Na-
godeta sem res poznal, saj
sva delala v isti pisarni. Spo-
minjam se, da je večkrat
precej glasno kritiziral teda-

nji režim. Kaj več pa o njem
nisem vedel. Niti tega ne,
kje je stanoval. Eden od so-
jetnikov mi je v zaporu po-
kazal časopis, v katerem je
pisalo, da sta bila Nagode in
Sirc obsojena na smrt. Tudi
meni nekaj časa ni dobro
kazalo, vendar sem preži-
vel. Republika Slovenija mi
je z zakonom o popravi kri-
vic priznala 18-mesečno bi-
vanje v zaporu in na prisil-
nem delu.”

Kristjani pri skupnem 
oltarju

Vi ste protestantski pastor.
Študirali ste tudi na ljub-
ljanski Teološki fakulteti.

"Sem pomožni pastor, saj
to delo ni moj osnovni po-
klic. Protestant sem po ma-
mini strani, ki je bila Polja-
kinja. Tudi moja starša sta
se leta 1920 poročila v pro-
testantski cerkvi v Švici. Še
dobri dve leti nazaj, ko se
me še ni znova lotila rakova
bolezen, sem v Ljubljani vo-
dil pogrebe in krste. V kato-
liški cerkvi na Blejskem
otoku sem v duhu ekume-
nizma po protestantskem
obredu poročal pare, pred-
vsem iz tujine. Veliko je 
poročnih parov, v katerih
sta partnerja različnih vero-
izpovedi in se zato želita 
poročiti po obredih svojih
cerkva. Sedaj zaradi bolezni
in starosti tega ne zmorem
več."

V reviji Dialogi so zapisali,
da ste pionir ekumenske
misli in sodelovanja med
krščanskimi cerkvami v
Sloveniji. Ali vaša prizade-
vanja rojevajo sadove?

"Vedno sem hrepenel po
edinosti med vsemi kristja-
ni. Pokojni ljubljanski po-
možni škof Stanislav Lenič
je že pred štiridesetimi leti
v okrožnici duhovnikom za-
pisal, da mi morajo v vseh
katoliških cerkvah omogo-
čiti normalno opravljanje
obredov. Obhajilo sem pre-
jel tudi iz rok pokojnih ško-
fov Maksimilijana Držečni-
ka, Franca Perka in Jožeta
Pogačnika, obeh papeških
nuncijev v Sloveniji in seda-
njega kardinala Franca Ro-
deta. Mislim, da je ekumen-
sko sodelovanje krščanskih
cerkva mogoče. V katoliški
cerkvi v Murski Soboti sta
že maševala pri istem ol-
tarju katoliški in evangeli-
čanski duhovnik in potem
delila hostije vsak svojim
vernikom."

Pastor s švicarsko maturo
Na Planini v Kranju živita 87-letni Vladimir Miselj in soproga Danijela. Gospa je doma s Huj, Vladimir pa je sin uglednega, 
vendar zamolčanega predvojnega slovenskega diplomata v Švici in matere Nadje, rojeni v kranjski družini Kos.

"Pokojni papež
Janez Pavel II.
je med obiskom
v Mariboru 
pozdravil našega
škofa Gezo
Ernišo in mu 
dejal: 
Evangeličanska
cerkev je dobra
cerkev! To ni bil
le vljudnostni
pozdrav, kot
pravijo nekateri,
ampak papeževa
iskrena misel."
(Vladimir Miselj)

Vladimir
Miselj

Vladimir Miselj, rojen leta 1923 v Ženevi v Švici, v svojem
stanovanju na Cesti 1. maja na Planini. 
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Marjana Ahačič

"Je res potrebno, da pride
do nesreče, da se bo kaj
spremenilo?" se sprašuje
Mirjana Žumer-Pregelj,
vnukinja slavnega radovlji-
škega arhitekta Ivana Vur-
nika. Gospa, ki sicer že vse
življenje živi v Ljubljani, 
zadnje desetletje obnavlja
hišo svojih prednikov na
Partizanski poti, tik pod
starim obzidjem nekdanje-
ga grajskega parka v Radov-
ljici. Ta v delu, ki je v zaseb-
ni lasti, v zadnjih letih 
nezadržno razpada, na kar
sta Pregljeva in njen mož
že opozarjala pristojne, a
pravita, da stvar nikogar ne
gane. 

Kamenje pada na pot,
zid pritiska na hišo

"Zid ima več okenskih in
eno vratno odprtino," po-
jasnjuje Mirjana Žumer-
Pregelj, "vse prijetne za
kakšno skrivanje pri otro-
ških igrah. Iz teh lukenj
stalno odpadajo manjši
kamni in tudi večje skale.
Letošnja huda zima je raz-
mere še močno poslabšala.
18. februarja se je z višine

štirih do šestih metrov zva-
lilo vsaj štiri do pet skal pre-
mera od 30 do 70 centime-
trov in več drobirja. Samo
sreči se gre zahvaliti, da ni
bilo ta trenutek nikogar
spodaj. Upam, da si lahko
predstavljate, kaj bi bilo, če
bi v tem trenutku šla tam
spodaj mama z otroškim
vozičkom, družinica z otro-
ki, starejša ženica, skupina
turistov ... Pristojne rotim,
da iz varnostnih razlogov
nekaj ukrenejo, preden pri-
de do tragedije. Samo nekaj
deset metrov naprej se je
zid, ki je hkrati oporna
škarpa grajskemu parku, v
zadnjem letu začel nagibati
in že nevarno pritiska na
hišo pod njim. Če ni druge
možnosti, je treba pot za-
preti. V vsakem primeru pa
je hitra sanacija verjetno
ugodnejša rešitev od čaka-
nja, saj bi tako z manjšimi
stroški kot kdaj kasneje za-
varovali območje in ohrani-
li ta del obzidja pred nadalj-
njim razpadom."

Če nisi lastnik, ne moreš
posegati v objekt

A žal ne bo šlo hitro, je
pojasnila Majda Odar, vod-

ja oddelka za družbene de-
javnosti na občini Radovlji-
ca. Občina je namreč lastni-
ca le enega dela zidu, ki so
ga pred približno desetlet-
jem tudi obnovili. Drugi
del, prav tisti, ki tako neza-
držno razpada, je v lasti za-
sebnice, ki ga je z name-
nom, da v prostoru nekda-
nje oranžerije uredi gostin-
ski lokal, odkupila v začet-
ku devetdesetih. "Občina
Radovljica je lastnico že
večkrat opozorila, naj skrbi
za ta del kulturne dedišči-
ne. O zadevi smo poročali
inšpekciji, ki vodi postop-
ke, a stvar se dejansko usta-
vi, ko trčimo ob zasebno
lastnino. Razmišljali smo
že, da bi omenjeni del zidu
občina kupila in ga na ta
način zavarovala, a je last-
nina tako zelo obremenje-
na s hipotekami, da nam je
odvetnik odkup odločno
odsvetoval."

Prvi ukrep: zaščita 
in popolna zapora poti

Zdaj je svoje naredila še
zima, zmrzal in nato otopli-
tev sta razgnali še tisto
malo zidu, kar ga je stalo
skupaj. Inšpektor je izdal

odločbo o zapori poti, obči-
na Radovljica pa je Zavod
za varstvo kulturne dedišči-
ne zaprosila za nujni ogled
ter smernice za ukrepanje.
A to je le gašenje požara, ki
ne bo ustavilo propadanja
zidu, ki je kot sestavni del
grajskega parka zavarovan
kot kulturna dediščina. 

Kot je povedala Odarjeva,
si občina seveda želi zid
urediti in pod njim speljati
sprehajalno pot vse do sta-
rega mestnega jedra. Po-
tomci arhitekta Ivana Vur-
nika pravijo, da bi radi v
hiši, ki jo obnavljajo, uredi-
li za javnost odprto spo-
minsko sobo. "V Radovljici
so živele kar tri generacije
Vurnikov. Stari oče je bil
vedno pripravljen veliko
narediti za skupnost, zato
se nam zdi prav, da tudi na
takšen način, z obnovitvijo
hiše in ureditvijo spomin-
ske sobe, ohranimo spo-
min nanj."

Sprehajalna pot bi Vurni-
kovo hišo vsekakor naredila
dostopnejšo obiskovalcem
ter tako fizično in kot kul-
turno odprla nov pogled na
Radovljico. Seveda le, če se
nanjo ne bo prej podrl pet-
sto let star zid. 

Lahko kdo ustavi propadanje
starega grajskega zidu?
Vnukinja arhitekta Ivana Vurnika svari, da spomeniško zaščiteni zid radovljiškega grajskega parka
nezadržno propada. 

4,80 €

4,91 €

www.posta.si

Kot topli žarek 
pomladnega sonca

Ob prvih pomladnih cvetovih nam 
marec prinaša tudi dan žena in 
materinski dan, dve priložnosti, da 
svoji mami, ženi ali dekletu izkažete 
drobno pozornost in se ji zahvalite 
za njeno ljubezen. Prisrčen objem 
in poljub, pospremljena z drobnim 
darilcem, bosta kot topli žarek 
pomladnega sonca! Obiščite najbližjo 
pošto in v pestri ponudbi drobnih 
darilc, ki smo jih pripravili prav v ta 
namen, izberite tisto pravo!
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USNJENE DENARNICE

25,09 €
CD-ji

14,99 €

4,99 €

ŠALI

12,99 €
Cena za kos Cena za kos

 2,36 €

MAGNETKI

KNJIGE

 6,99 €
Cena za kos

LECTOVA SRCA

 13,90 €

 4,50 €

VOŠČILNICE

Cena za kos

 1,90 €

DARILNI SETI

Nova cena velja od 1. 3. 2010

4,29 €
6,57 €

DEŽNIKI

Bo zapuščena Partizanska pot nekoč kot sprehajalna pot 
vodila mimo Vurnikove hiše?

Za težave z alkoholom
Društvo Tvoj telefon odpira posebno linijo za vse, ki
imajo težave z alkoholom, in njihove družine, ki se s tem
problemom soočajo. Vsako sredo od 8. do 11. ure bodo
strokovnjaki sprejemali vaše klice na telefonski številki
05/730 05 22 in vam nudili pomoč. Ne zatiskajmo si
oči in poiščimo pomoč! 

Letošnjo zimo se je dokončno podrl obok.
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Pet smrtnih žrtev
prometa
V minulem tednu (od 22. do 28. februarja) sta
se na slovenskih cestah zgodili dve prometni
nesreči s smrtnim izidom, v katerih so umrle tri
osebe. V preteklem tednu sta za posledicami
prometnih nesreč, ki sta se zgodili že pred 
zadnjim februarskim tednom, v bolnišnici umrli
še dve osebi. Na gorenjskih cestah se v minulem
tednu ni zgodila nobena hujša prometna 
nesreča. Letošnja statistika smrtnih žrtev na
slovenskih cestah je sicer bistveno ugodnejša
kot v lanskih prvih dveh mesecih. Letos so
slovenske ceste terjale enajst, v enakem obdobju
preteklega leta pa štiriindvajset smrtnih žrtev. 

Damjana Šmid

moj pogled

Prepoved telesnega kaznovanja otrok (1)

Kot kaže, bo pasjo afero zame-
njala debata okrog predloga
novega družinskega zakonika.
Ta med drugim določa tudi
prepoved telesnega kaznova-
nja otroka. Zakon naj bi bil
zavezujoč tako za starše kot
za druge osebe, državne orga-
ne in nosilce javnih služb.
Najbrž ta predlog ne bo tako
buril duhov kot kateri drugi,
saj nihče ne bo hotel izpasti
kot nasilnež. A vendarle je
prav, da se tudi o tem začne
razprava in da se reče bobu
bob. Vseeno se mi zdi malce
žalostno, da moramo v tej
dobi napredka in vsega dobre-
ga za človeka sprejemati zako-
ne, ki ščitijo otroka pred tele-
snim kaznovanjem. Mar ni to
za našo civilizacijo malce po-

nižujoče. Da moramo poudar-
jati, da se otrok ne pretepa in
to določiti z zakonom. Kot da
ne bi v tem času dognali nekaj
več o razvoju otrok, kot so ve-
deli naši predniki. Kot da je
otrok še vedno manjvredno bit-
je, ki je last odraslih. Samo da-
nes mu ne rečemo lastnina,
ampak - projekt. Mnogi odra-
sli so še vedno prepričani o
učinkovitosti telesne kazni. K
temu jih še dodatno spodbuja
misel, da nas otroci ogrožajo,
da bodo naredili revolucijo in
prevzeli oblast. Mi, ubogi
odrasli, pa bomo nemočno gle-
dali, kako bodo hodili po nas,
nas zaničevali, nas ne bodo
upoštevali in ne spoštovali. Po-
tem nam bo žal za vse zako-
ne, ki smo jih sprejeli v korist

otroka, in pogrešali bomo čase,
ko je bila klofuta še dovoljena
in otrok zaradi nje ubogljivo
bitje ... Pa res vse to drži ali ni
to zgolj majhna laž velikih
odraslih, ki pozabljamo, da
smo mi tisti, ki smo bolj odgo-
vorni, bolj zreli in bolj izkuše-
ni ... kot otroci. In če je tako,
nam ne preostane nič drugega,
kot da to odgovornost, zrelost
in izkušenost pokažemo. Tega
pa ne naredimo z iskanjem
razlogov za to, zakaj lahko
otroka udarimo. Svojo zrelost
lahko pokažemo s tem, da se
vprašamo, ali smo kos staršev-
ski vlogi, vsakodnevnim situa-
cijam in če nismo - da se na-
učimo poiskati pomoč, boljše
načine vzgajanja kot z nasi-
ljem. 

Nenadoma je Ivan ugotovil,
da je postal dan veliko kraj-
ši, kot je bil še kakšen me-
sec nazaj. Če ponoči ni mo-
gel spati, se je prav tako
usedel za računalnik in
zmeraj se je kaj našlo, da je
raziskoval ali prebiral. Ker
so ga zanimali tuji kraji, je
zelo pogosto - z miško v
roki - potoval po neznanih
deželah, ki jih ne bi nikoli
odkril, če ne bi bilo interne-
ta. Potem pa se je odločil, da
bo začel pisati tudi dnevnik.
O sebi in o svojem prete-
klem življenju.
Vsak dan znova, ki se je ro-
dil, je Ivanu pomenil nek
nov izziv. Stvarnega dela je
imel toliko, da se je že bal,
da bodo postali dnevi pre-
kratki za vse, kar je, poleg
običajnih obveznosti, še že-
lel postoriti. Nič več se ni
smilil samemu sebi in prav
vesel je bil, če so ga hčerke
pustile pri miru, saj od nji-
hovih obiskov ni imel dru-
gega kot nepotrebno pridi-
ganje o tem, kaj se spodobi
in kaj ne. Še zmeraj je šel
vsaj trikrat na teden na po-
kopališče, kjer se je "pogo-
varjal" s pokojno ženo, in
po vsakem takem soočenju
je šel domov miren in zado-
voljen. Zavedal se je, da ona
ne bi imela nič proti temu,
da se je odločil, da živi, in
ne da vegetira ob misli na
odhod s tega sveta. 
"Vsak dan sem tudi pešačil,
bolečine, ki so me spomi-
njale na operacijo, so ve-
činoma že izginile. Dvakrat
na mesec sem šel na masa-
žo, kar je bilo sprva težko,
saj tega nisem bil vajen, zla-
sti ne, da bi se me dotikale
tuje roke. Spomladi sem te-
den dni preživel pri vnuku,
ki je prišel za kaplana na
župnijo, kjer so imeli poleg
župnišča velik sadovnjak.
Obrezal sem drevje, trto in
ko sva se zvečer usedla pred

televizor, da bi malo pomod-
rovala, me je zabolelo pri
srcu, ko sem videl, kako je
fant zagrenjen in nesrečen.
A se ni dalo kaj dosti spre-
meniti, njegova mati - moja
hči - ga je imela trdno prive-
zanega na verigi in ni bilo
misliti, da bi karkoli naredil
po svoje. Veselilo me je, ko
sem videl, da se posveča vsaj
starejšim ljudem, ki jih je
bilo v fari veliko. Enkrat me
je celo vzel s seboj, da sva
nekemu možaku popravila
posteljo, ki se mu je razlete-
la," pripoveduje Ivan in čuti-
la sem, da je v njem polno
veselja in zagnanosti. 
Potem pa se nagne čez mizo
in mi zaupljivo zašepeta:
"Veš, pa tudi ženske družbe
mi ne manjka. Vsaj zadnje
čase ne, kar sem nekaj
zgodb poslal na literarni na-
tečaj za seniorje. O, kako
sem bil presenečen, ko sem
bil izbran za srečanje! Tam
sem spoznal podobno mis-
leče ljudi, s katerimi sem se
dobro ujel, in verjemi mi, ko
smo bili na tridnevni literar-
ni delavnici, smo se imeli
nepozabno!"
Ivan stopi do okenske poli-
ce, kjer je med knjigami in
revijami našel beležko s po-
svetilom. Dobil jo je za rojst-
ni dan, v njem pa so bile
pesmi, ki jih je napisala nje-
gova prijateljica. 
Bila sem zelo počaščena, ker
sem jih lahko prebrala. Na-
pisane so bile zelo vešče in
razumela sem, zakaj so bile
Ivanu tako pomembne.
"Včasih greva na kakšen iz-
let ali na skupno kosilo. Ona
zelo rada pleše, žal jaz ne
morem, moje kosti mi tega
ne dovoljujejo," je s kan-
čkom obžalovanja dodal. 
Imata istega telefonskega
operaterja, kar pomeni, da
so njuni klici brezplačni. To
možnost izkoriščata vsaj
dvakrat na dan. 

"Edinole v opero me ne
more spraviti," se nasmeje. 
"Tistega cviljenja nikoli ni-
sem dobro prenašal in ne
zdi se mi smiselno, da bi se
tega učil na stara leta," doda
med smehom. 
V dobro voljo pa me je spra-
vil z zgodbo o tem, kako je
izpraznil domače omare in
vsa oblačila, ki jih je hranil
več desetletij, odnesel v
smeti.
"Zmeraj se mi je zdelo ško-
da zavreči suknjič ali hlače,
če bi eno ali drugo lahko po-
nosil doma. Ko sem se konč-
no znebil bremena, sem šel
v trgovino in si kupil nekaj
novih, bolj modernih kosov.
Počutil sem se, kot bi se
znova rodil."
Zamenjal si je tudi okvirje
očal in ko se je pogledal v
ogledalo, je imel občutek, da
je v novih videti pol mlajši. 
Prijateljica mu je namignila,
da ima nemogočo kopalni-
co, in Ivan se je, čez noč, od-
ločil, da jo obnovi. Ker je
bilo stanovanje že razkopa-
no, je vodovodar zamenjal
cevi in vse drugo še v kuhi-
nji. Podrl je tudi steno v
dnevno sobo in vrgel težke
zavese v koš za smeti. 
"Dela je bilo veliko, tudi ne-
kaj denarja sem porabil, a
nič hudega. Saj sem ti že po-
vedal, da sva z ženo bila
varčna ..."
O tem, da so ga hčerke žele-
le razglasiti za neprištevne-
ga, ni hotel govoriti. 
"Pač ... taki so otroci, ki ni-
česar ne razumejo," je dejal
na koncu, ko sva že stala
med vrati in se mu je mudi-
lo, da se končno oglasi na te-
lefon, ki je medtem vsaj pet-
krat pozvonil v prazno.

(konec)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Matjaž Gregorič

Obsojenca sta bila 
sodna kurirja
Na ljubljanskem okrožnem sodišču so na visoki
zaporni kazni obsodili 25-letnega Samirja 
Djogića in njegovega 19-letnega brata Damirja,
ki sta bila obtožena vpletenosti v preprodajo
orožja in mamil. Starejšemu od bratov so 
prisodili devet let in tri mesece, mlajšemu pa
osem let zapora. Poleg tega bosta morala oba
povrniti deset oziroma devet tisočakov 
protipravno pridobljene premoženjske škode,
skupaj s soobtožencema 22-letnim Blažem 
Bundaro in 30-letnim Alminon Midžanom, ki
sta dobila prvi šest let, drugi pa dva meseca
manj, pa ju čaka še denarna kazen nekaj manj
kot 30 tisoč evrov. V tej zgodbi je zanimivo, da
sta bila brata Djogić na ljubljanskem okrajnem
sodišču honorarno zaposlena kot sodna kurirja,
pri dobavi orožja pa je vpleten tudi njun oče 
Ismet Ičanović, ki živi v Bosni. Vpletenost v
bratsko navezo pri nečednih poslih je odkril 
tajni policist, ki ga je policija zaradi sumov prav
tako zaposlila na sodišču. Obramba je oporekala
zakonitosti takšne zaposlitve. 

Predlog računskemu 
sodišču
Računsko sodišče in protikorupcijska komisija
sta prejela prijavo za sum konflikta interesov in
korupcije pri postopkih naročanja programske
opreme za potrebe državne uprave med leti
2003-2010. Anonimni prijavitelj, ki se podpisuje
kot Kranjski Tux, računskemu sodišču in 
protikorupcijski komisiji predlaga, naj na 
Ministrstvu za javno upravo opravita revizijo 
naročanja pisarniške programske opreme 
proizvajalca Microsoft za potrebe državne 
uprave in presodita o pravilnosti in smotrnosti
izbranih rešitev ter postopka naročanja v 
omenjenem obdobju.
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Zgodba o Ivanu, ki ni dovolil, da bi ga živega zakopali

Dokler bom živ, bom migal



Miha Naglič

Izšla je še ena od sanjskih
knjig - pa ne le zato, ker jo
je izdala založba z imenom
Sanje, bolj zato, ker pripo-
veduje, kako zelo lahko so v
življenju človeka sanje del
njegove "resničnosti" ali
kar resničnost sama. "Čez
nekaj časa spoznaš rahlo
razliko med držanjem za
roke in oklepanjem duše.
Spoznaš, da ljubezen ne
pomeni odpiranja in da
družba ne pomeni varnosti.
Spoznavati začenjaš, da
poljubi niso pogodbe in da-
rila niso obljube. Priznavati
začenjaš svoje poraze z
dvignjeno glavo in odprti-
mi očmi, s pokončno držo
odraslega, ne s potrtostjo
otroka. Naučiš se graditi
vse svoje poti danes, ker so
jutrišnja tla preveč negoto-
va za načrtovanje. Čez čas
spoznaš, da te celo sonce
opeče, če se mu predolgo
izpostavljaš. Zato zasadi
svoj vrt in okrasi svojo
dušo, namesto da čakaš, da
ti nekdo drug prinese rože.
In nauči se, da resnično
lahko zdržiš ... Da si resnič-
no močan in da si resnično
vreden." Te besede je zapi-
sal človek, ki si je upal ude-
janjati svoje sanje: Tomaž
Humar (1969-2009) v fo-
tomonografiji Ni nemogo-
čih poti. Ta je prvič izšla že
leta 2001, založil jo je Mo-
bitel. Na dan, ko bi bil To-
maž star 41 let, 18. februar-
ja 2010, je založba Sanje
predstavila drugo, dopol-

njeno izdajo te imenitne
knjige, natisnjene v šestih
barvah; dodani so pred-
vsem opisi glavnih vzpo-
nov, ki jih je Tomaž opravil
v zadnjih sedmih letih;
med njimi je tudi tisti, med
katerim sta ga pakistanska
pilota 10. avgusta 2005 reši-
li iz južne stene gore Nanga
Parbat in zadnji na goro
Langtang Lirung, ko so ga
švicarski reševalci našli 14.
novembra 2009, mrtvega.
To je bila zadnja pot moža,
za katerega sicer res ni bilo
nemogočih poti.
Humar ni pisal samo tako
zanesenih besed, kot so
zgornje. Znal je biti tudi
nadvse stvaren. O tem, de-
nimo, kako je med dolgo-
trajnim bivanjem v visokih
gorah z - umivanjem nog.
"Glede umivanja nog v go-
rah so mnenja zelo različ-
na. Vedra z vročo vodo so
zlata vredna, pa še poceni
so. Nekateri še vedno prise-
gajo na dobro zaščito in se
umivajo zelo redko; v izogib
umivanju si pomagajo celo
z damskimi vložki. Drugi
pa pretiravajo z vsakodnev-
nim drgnjenjem vitalnih
delov. Jaz se držim pravila
'vsaj enkrat na teden, pa če
je treba al pa ne'. Bistveno
več skrbi posvečam obleki,
ki mora biti pred vzponom
popolnoma čista. Ker, če še
ne veste; zrak je dosti boljši
izolator mraza kot pa švic."
Vas zanima, kaj si je 29. ok-
tobra 1999 na gori Daulagi-
ri skuhal za edini obrok ti-
stega dne? "29. oktober.

Peti dan zamenjam biori-
tem. Odslej plezam samo
podnevi. Tudi prehrana po-
stane bolj redna, jem kot
pes - enkrat na dan. V skle-
do si natopim približno se-
dem decilitrov vode, vanjo
zamešam juho, čaj in kapu-
čino, narežem nekaj pršuta
s sirom, dodam nekaj pi-
škotov, pomešam in pogolt-
nem vse skupaj. Zajtrk, ko-
silo in večerja hkrati so go-
tovi, čas je za plezarijo." No,
slow food tole res ni bil, bil
pa je obrok za preživetje. Za
zmago v podvigu, o kate-
rem je Reinhold Messner
zapisal: "S solo vzponom v
južni steni Daulagirija leta
1999 mu je uspel podvig, ki
ga danes ne more ponoviti
nihče. S tem je odprl novo
dimenzijo klasičnega alpi-
nizma." Solo vzpon na goro
in sestop z nje sta trajala od
25. oktobra do 3. novembra.
V alpskem stilu (se pravi
sam in ne način skupinske
odprave) je najprej preple-
zal osrednji del južne stene
gore do višine 8000 m. Pri-
bližno 4000 m dolgo smer
je po svojem pokrovitelju
poimenoval Mobitelova (ta
pa je bil pokrovitelj takih
norih podvigov tudi zato,
ker ga je takrat vodil mož z
razumevanjem za take od-
štekane reči, ime mu je bilo
Anton Majzelj). Sestopil je
po Švicarski smeri do višine
5600 m. Škoda le, da ni na-
daljeval čisto na vrh, na
8167 m. A znal je tudi odne-
hati in si tako rešiti življe-
nje. 2. novembra, na 8000

m: "Pogledam proti vrhu.
Zavesa snega, ki jo dela mo-
čan veter, je vedno večja.
Takrat me prešine: Umrl
boš! Če greš naprej, boš
umrl, in to zagotovo /.../
Razumel sem, zato se ni-
sem igral z danostjo. Daula
mi je dal steno, vrha pa ne.
Bil sem hvaležen za spo-
znanje. Hotel sem še kdaj
pogledati otrokom v oči. Že-
lel sem še kdaj nabirati ko-
stanj ... Preprosto, hotel
sem živeti, zato sem sesto-
pil na severno stran."
Ironija je hotela, da je zma-
govitemu vzponu na Daula-
giri sledil hud padec pri
gradnji domače hiše, po ka-
terem so mu zdravniki na-
povedovali, da ne bo nikoli
več hodil. Pa je shodil in v
letih 2002-2009 opravil še
osem velikih vzponov. Ob
tragičnih zapletih, ki so jih
spremljali, zlasti tistemu
na gori Nanga Parbat, so ga
eni občudovali, drugi zma-
jevali z glavami v slogu
"Gora ni nora ..." Se eni in
drugi kdaj vprašamo, če so
ga na njegove nemogoče
poti po gorah in na oni svet
gnala tudi naša občudova-
nja in obrekovanja? 
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Nastop nad trideset učenk in
učencev prvih petih razredov
iz osnovne šole Ukve/Ugo-
vizza pod vodstvom učiteljice
slovenščine in glasbe Alme
Prešeren s Trbiža je bil
osrednji dogodek dneva slo-
venske kulture v Kanalski
dolini v Italiji. Recitacija, pe-
sem in igra najmlajših v slo-
venščini je upanje, da je slo-
venščina v tej bližnji, pa Slo-
vencem v Sloveniji tako malo
poznani dolini obdržala do-
movinsko pravico. Za naš je-
zik se na osnovni šoli v Uk-
vah razdaja učiteljica Alma
Prešeren, rojena Ljubljan-
čanka, ki se je po poroki z
Jankom Prešernom iz znane
zavedne slovenske trgovske
družine s Trbiža preselila v
Kanalsko dolino. Prešernova

Alma in Janko imata dva si-
nova. Jure skrbi za restavra-
cijo v znanem Marijinem
božjepotnem središču na Vi-
šarjah, Niko pa živi v Dober-
dobu. Alma mi je ponosno
povedala, da vsi učenci prvih
petih razredov v Ukvah obis-

kujejo predmet o večkultur-
nosti, za kar je še posebno
hvaležna staršem, ki se zave-
dajo pomena znanja jezikov.
V Kanalski dolini poleg itali-
janščine govorijo še sloven-
sko, furlansko in nemško.
"Naši otroci imajo še eno

prednost, saj se ne učijo le
štirih jezikov, ampak tudi
petega, angleščino," je pove-
dala Alma Prešeren. 
Na občini Naborjet/Malbor-
ghetto za občane, ki želijo
svoje opravke postoriti v slo-
venščini, skrbi Ana Wedam
iz Ukev. Naborješka občina
je med tistimi dvaintrideseti-
mi občinami v Furlaniji in
Julijski krajini, kjer deluje
tako imenovano "slovensko
okence". "Največ Slovencev v
Kanalski dolini nas živi v Uk-
vah, kjer govori slovensko še
okrog 60 odstotkov vašča-
nov. Tudi v Žabnicah jih je
še nekaj, drugje pa manj.
Trudimo se, da bi naši otroci
ohranili naš jezik, negovali
naše navade in spoštovali tra-
dicijo. Posebej pomembna

se nam zdi raba slovenščine
v družinah. S tem dajemo je-
ziku poseben, praktičen po-
men. V narodnostno meša-
nih zakonih je to malo težje,
saj je treba uporabljati oba je-
zika, vendar se z dobro voljo
vse zmore," je iz praktičnih
izkušenj povedala Ana. Njen
mož je Italijan, vendar razu-
mevajoč za jezik soproge.
"Za slovenščino so tudi v Ka-
nalski dolini prišli boljši časi.
Še pred petnajstimi leti so v
šolah učitelji svetovali, naj se
otroci učijo samo italijansko,
saj drugi jeziki niso po-
membni, danes pa se prav
vsi otroci naše šole učijo tudi
slovensko. Upam, da je to
znak za začetek obdobja, ko
se bo še več ljudi želelo spo-
razumevati v slovenščini."

Knjige in knjigoljubi (36)

Ni nemogočih poti
Tomaž Humar, 
Ni nemogočih poti,
Založba Sanje, 
Ljubljana, 2010, 
232 strani, 39,99 evra,
www.sanje.si in
www.humar.com

Slovenci v zamejstvu (184)

Slovenščina v italijanski šoli

Tomaž Humar na ovitku knjige, v objemu rešitelja pod goro
Nanga Parbat

Pajek

Ana Wedam / Foto: Jože Košnjek Alma Prešeren

Šerpa Jagat Limbu, ki je 10. novembra 2009 po telefonu 
zadnji slišal Humarjev klic: "Jagat, ta je moj zadnji."
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razgled

V ponedeljek bo 8. marec,
mednarodni dan žena, "praz-
nik žensk". Njegove korenine
segajo v desetletja pred 1. sv.
vojno, ko so se začele ženske
boriti za svojo ekonomsko,
politično in socialno enako-
pravnost. Takrat je res še niso
imele. Ekonomsko gledano je
bilo njihovo mesto za štedilni-
kom, večina je bila doma, skr-
bela za dom in vzgojo otrok.
Pri nas se je ekonomska
emancipacija ženske zgodila
v desetletjih po 2. sv, vojni, v
socializmu, ko se je večina
žensk zaposlila, si tako prislu-
žila plačo in socialno varnost
in se s tem ekonomsko osa-
mosvojila. Politično enako-
pravne so ženske (pri nas) po-
stale leta 1945, ko so šle prvič
v zgodovini na volitve, kakrš-

ne koli so te bile ("nesvobod-
ne"); dotlej namreč volilne
pravice sploh niso imele. So-
cialna enakopravnost je bila
posledica ekonomske in poli-
tične, v njej je posebno veliko
vlogo odigrala tudi t. i. seksu-
alna revolucija. Nekateri so
prepričani, da se je enako-
pravnost ženske še posebej
potrdila s pravico, ki je bila pr-
vič vpisana v ustavo SFRJ leta
1974: pravica do svobodnega
odločanja o rojstvu otrok, ki ji
je tri leta pozneje sledila še za-
konska pravica do umetne
prekinitve nosečnosti (iz ka-
kršnih koli, ne le iz zdravstve-
nih razlogov). Kaj je v tej pra-
vici velikega, ne vem, meni se
zdi bolj tragična kot "napred-
na" ali celo kot znamenje svo-
bode?
Če je torej pri nas ekonom-
ska, politična in socialna ena-
kopravnost ženske že več kot
četrt stoletja objektivno dej-
stvo, čemu potem ta dan še
praznovati? Razlog za "praz-
novanje" imajo tiste žene, ki
so v letih tajkunstva in krize iz-
gubile delo in z njim temelje
svoje ekonomske samostojno-
sti in socialne varnosti. Delav-
ke Mure in drugih propadlih
podjetij. Te bi si (vsaj na ta
dan) vsekakor zaslužile poseb-
ne pozornosti. Ta praznik si
zaslužijo delavke na Kitaj-
skem, v največji komunistični
državi na svetu, kjer imajo for-
malno vse pravice, dejansko
pa so predmet najbolj surove-
ga kapitalističnega izkorišča-
nja. Ali pa žene v večini islam-
skih dežel, kjer žena ni le de-
jansko, ampak tudi formalno
podrejena možu - ker je taka
zahteva vere. Vprašanje pa je,
ali se te žene dejansko tudi po-
čutijo neenakopravne. Če se
ne, so take le po naših merilih,
po njihovih pa tako pač je in v

tem ni razloga za razburja-
nje?
Ob lanskem 8. marcu sem za
naša Snovanja napisal uvod-
nik z naslovom: K(d)aj pa dan
moža!? Zapisal sem, med
drugim: "Zdi se, da bi poleg
ženskega rabili še moški dan.
Položaj 'močnega' spola v
družbi je namreč vse bolj ši-
bak. Ogroža ga zlasti dvoje:
vse večja feminizacija družbe
zaradi odsotnosti očeta v
vzgoji otrok in hkrati z njo vse
večje upadanje moške plod-
nosti zaradi uživanja pestici-
dov." Oprl sem se na ugotovit-
ve dr. Boštjana M. Zupančiča,
uglednega pravnika in publi-
cista, ki je nedavno svoje kon-
troverzne in odmevne pogle-
de razložil tudi v knjigi Prva
od suhih krav. O njegovih do-
mnevah je mogoče razprav-
ljati, težko pa jih je povsem
ovreči. Kaj pa je če je moški
na svetovnem Zahodu in Se-
veru danes res bolj ogroženo
bitje kot ženska? Bi v tem pri-
meru res ne bil čas tudi za
svetovni dan moža, ob kate-
rem bi vsak leto znova opoza-
rjali na ta problem?
Da ne bo nesporazuma: nič
nimam proti dnevu žena, zdi
se mi le, da ga je čas presegel,
vsaj v t. i. razvitem svetu. Le-
tos namreč mineva že sto let
od 1910, ko je nemška femi-
nistka in socialistka Klara Zet-
kin na mednarodni konferen-
ci socialističnih žensk izrekla
pobudo za poseben dan, ki bi
bil posvečen vsem ženskam.
In če se naši moški ob tem
dnevu spomnijo svojih žensk
in jim izkažejo cvetlično ali še
kako drugo pozornost, ni v
tem nič narobe. Opozoriti
sem hotel samo na dejstvo, da
postaja v našem svetu moški
morda bolj ogroženo bitje kot
ženska ...

Čas je za dan moža
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

Prepotentni predsednik države
Danilo Türk je za Slovenijo ena
velika napaka, da ne rečem
zguba. Poleg tega, da je na no-
tranjepolitičnem prizorišču v
tandemu z vladnim predsedni-
kom Borutom Pahorjem pred-
priprava za samosestop levice z
oblasti (kar me, resnici na lju-
bo, skrbi toliko kot menjava ob-
lasti tam nekje v Culokafriji),
nas sramoti še v mednarodni
skupnosti. Spet v tandemu s ca-
gavim predsednikom vlade, kaj-
pada. Človek nehote pomisli, da
se trudita, kako državo čim bolj
zavoziti. Moralno, pravno, go-
spodarsko, finančno, socialno,
ozemeljsko, se pravi teritorial-
no, obrambno in tako naprej. 
Tako eden kot drugi javnost za-
vajata z izkrivljeno potjo miš-

ljenja; z retoričnimi zvijačami,
z nedosledno argumentacijo, z
utvarami in z drugimi ceneni-
mi in manj cenenimi triki. 
Najprej naj utemeljim sodbo o
vladnem predsedniku Borutu
Pahorju. V zvezi z ustavno ob-
tožbo predsednika države je v
novinarjev mikrofon potarnal,
češ "Pomislite vendar, kakšno
negativno vzdušje v državi pri-
naša ustavna obtožba predsed-
nika države dr. Danila Türka
zaradi podelitve državnega od-
likovanja gospodu Tomažu Er-
tlu!" Kaj je v tej trditvi izkrivlje-
nega? To, da negativnega
vzdušja v javnosti ni povzročila
ustavna obtožba, pač pa deja-
nje samo. Se pravi, odlikovanje
prvega človeka skrivne vojaške
policije konec osemdesetih let

prejšnjega stoletja, med drugim
"zaslužnega" za (prave) terori-
stične akcije takratne slovenske
ljudske milice v sosednji Avstriji.
Kar je približno tako, kot če bi
množičnega morilca zdaj že
pokojnega Metoda Trobca odli-
koval za požrtvovalno pomoč
sojetniku pri premagovanju psi-
hičnih travm zaradi prestaja-
nja dolgoletne zaporne kazni. V
mednarodnem prostoru pa nas
vladni predsednik sramoti s kle-
čeplazenjem okrog italijanskega
predsednika Silvija Berlusconi-
ja, za nameček pa so ga odslovi-
li še v Vatikanu.
In še predsednik države Danilo
Türk, ki je kriva pota mišljenja
nadgradil z lažjo, vsaj tako je v
poslanski razpravi o ustavni ob-
tožbi trdila opozicija. 

V imenu Slovenije se je gospod
predsednik smešil v Davosu, v
imenu nekdanjih jeklenih ko-
munističnih manir, pa v držav-
nem zboru in pred široko do-
mačo javnostjo. Tako se je, med
drugim, en dva tri prelevil v
ustavnega sodnika in presodil,
da je ustavna obtožba kratko
malo protiustavna. In kot takš-
na, kajpada nična. Njegovo pre-
sojo so potrdili poslanci leve vla-
dajoče politične opcije in navr-
gli, da gospod predsednik ni kr-
šil niti zakonov niti ustave. Po-
vedano po domače, Janezu Jan-
ši, predsedniku SDS, in Rado-
vanu Žerjavu, predsedniku
SLS, se očitno meša. Predvido-
ma zato, ker sta pristala v opo-
ziciji, srčno pa si želita vladati.
Miran Potrč, poslanec leve SD,

ki ga sicer cenim, je stopil v svo-
ji politični fantaziji še globlje v
zgodovinsko blato in politično
policijo, se pravi, slovenski Sta-
si, ločil v dve vsebinski oziroma
etični obdobji: na zgodnjo in
zrelo dobo. Zgodnje obdobje
naj bi segalo v čas po drugi sve-
tovni vojni in zajemalo, predvi-
devam, zunajsodne pomore.
Za zrelo udbovsko dobo, ki naj
bi (predvidoma) trajala od
konca morije do vzvišene
obrambe domovine pod vod-
stvom zaslužnega in vse časti
vrednega Tomaža Ertla, pa
naj bi bila značilna humanost.
(Terorističnih napadov in po-
dobnih udbovskih satanij.)
Kar je, za moj okus, še bolj
sprevrženo od sodomije na naj-
višji državni ravni.

7

Vaš razgled

Vsi predsednikovi možje ... je naslov knjige novinarjev Washington Posta Boba Woodwarda
in Carla Bernsteina, ki sta v sedemdesetih letih v ZDA odkrila afero Watergate. Zaradi nje so
sprožili ustavno obtožbo (t. i. "empeachment") predsednika Richarda Nixona, in njegov
predčasni odstop. Tudi v Sloveniji smo ta teden doživeli poskus ustavne obtožbe predsed-
nika države. Takole se je predsednik Danilo Türk s svojim moštvom (in ženstvom) odpravil
v državni zbor, kjer je nastopil s svojim odgovorom zoper obtožbo. D. Ž. I Foto: Tina Dokl 

petek, 5. marca 2010

Prepotentni in cagavi

Pomlad se res bliža, zgovorno potrjuje tale posnetek! Sneg izginja tudi s streh, kar sta za
sicer še zimsko sončenje izkoristili ti dve muci. Morda pa ju je tja zvabila prebujena mačja
ljubezen, ki očitno ne pozna niti pregrad niti strahu. S. S.
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Štefan Žargi

Ljubljana - Kljub izjemno za-
htevnim gospodarskim raz-
meram in pogojem poslova-
nja je Skupina Mercator lani
ustvarila 2,64 milijarde ev-
rov prihodkov iz prodaje, kar
je za 0,6 odstotka več kot leto
poprej, ob upoštevanju de-
janskih deviznih tečajev, zla-
sti zaradi znižanja vrednosti
srbskega dinarja (v povpre-
čju za 16 odstotkov), pa za
2,4 odstotka manj. Na vseh
trgih je gospodarska kriza
znižala in spremenila pov-
praševanje potrošnikov, go-
spodarski položaj v državah
zahodnega Balkana, kjer
Mercator ustvari 34 odstot-
kov prihodkov, ostaja teža-
ven in plačilna nedisciplina
ostaja pomembno tveganje.
Lani so kljub temu uresničili
plan investicij v vrednosti
159 milijonov evrov in z od-
prtjem hipermarketov v Stari
Zagori ter v Tirani vstopili
tudi na trge Bolgarije oziro-
ma Albanije. Skupina Mer-
cator, ki ima 21.400 zaposle-
nih (od tega približno 40 od-
stotkov na tujih trgih), je v
letu 2009 ustvarila 21 milijo-

nov evrov čistega dobička,
kar je kar za 48 odstotkov
manj kot v letu 2008.

V letošnjem letu v Merca-
torju ne pričakujejo izboljša-
nja gospodarskih razmer (na
trgih jugovzhodne Evrope
pričakujejo negativne gospo-
darske rasti) in zato tudi ne
načrtujejo bistvene rasti po-
slovanja (prodaja naj bi zna-
šala 2,75 milijarde evrov).
Tudi čisti dobiček na bi bil iz
letošnjega poslovanja približ-
no enak lanskemu (21,9 mi-

lijona evrov), nekoliko bodo
skrčili tudi investicije (na 120
milijonov evrov), saj jih
bodo, tako kot lani, financira-
li iz lastnih sredstev. V febru-
arju so sklenili strateški do-
govor o povezavi s hrvaškim
trgovcem Getro in s tem v
dolgoročni najem pridobili
16 trgovskih objektov ter po-
membno utrdili položaj dru-
gega največjega trgovca na
hrvaškem trgu.

Z začetkom letošnjega leta
so v Skupini Mercator uve-

ljavili novo organizacijo s
tremi strateškimi korporacij-
skimi področji (trženje in
globalna nabava, finance in
informatika, razvoj kadra in
organizacije) ter tremi stebri
dejavnosti Mercatorja (trgo-
vina Slovenija, trgovina ju-
govzhodna Evropa, nepre-
mičnine). Za uspešnejše po-
slovanje so pripravili tudi tri
skupine ukrepov, s katerimi
naj bi posebno pozornost
namenili prilagajanju po-
nudbe potrošnikom, poslov-
ni racionalizaciji in poveča-
nju poslovne prožnosti. Še
naprej bodo razvijali projekt
Mercator Pika (lani so dose-
gli že 1,4 milijona članov),
razvijali svojih deset linij tr-
govske znamke Mercator,
globalno nabavo in dodatne
storitve. Za izobraževanje
kadra bodo letos namenili
1,4 milijona evrov, kadrov-
sko oglaševanje pa bo pote-
kalo prek zaposlitvenega po-
rtala. Že izločitev upravlja-
nja nepremičnin v poseben
steber pa kaže, da bodo
temu upravljanju (Mercator
je imel konec 2009 prek
1400 prodajnih enot!) na-
menili posebno pozornost.

Mercator lani stabilen
Lani so v Skupini Mercator poslovali približno na ravni leta 2008, letos še ne pričakujejo rasti. 
Posebno pozornost bodo namenili gospodarjenju z nepremičninami.

Predsednik uprave Poslovnega sistema Mercator Žiga 
Debeljak

Štefan Žargi

Ljubljana - V ponedeljek so
na slovenskem statističnem
uradu SURS objavili podatke
o gibanju BDP v lanskem
letu, pri čemer so ugotovili,
da se je ta v zadnjem četrtlet-
ju povečal v primerjavi s tret-
jim četrtletjem le za 0,1 od-
stotka, kar kaže, da se pravo
okrevanje gospodarstva še ni
začelo. Medletni padec (pri-
merjava z istim obdobjem
lani) sicer za zadnje četrtletje
kaže 5,5-odstotno zmanjša-
nje, vendar je to predvsem
zaradi že lani krizno zmanj-
šane primerjalne osnove. V
seštevku izračuni pokažejo,
da smo lani v celem letu
ustvarili za 7,8 odstotka
manj. Gibanja v zadnjem če-
trtletju, ki kažejo, da se je na-
zadovanje BDP ustavilo, so
sicer enaka kot v povprečju
držav evrskega območja (po
podatkih Eurostata), medlet-

ni upad pa je v Sloveniji več-
ji, saj znaša v evrskem ob-
močju le štiri odstotke. 

Na Uradu RS za makro-
ekonomske analize in razvoj
(UMAR) pojasnjujejo, da so
takšna gibanja nakazovali že
tekoči podatki. Kljub nadalj-
njemu rahlemu okrevanju
izvozne aktivnosti ocenjuje-
jo, da sta k nekoliko nižji ra-
sti prispevala predvsem na-
daljnje poslabševanje raz-
mer v gradbeništvu in stag-
nacija na domači trg usmer-
jenih dejavnosti predeloval-
ne industrije ter trgovine. V
celem letu 2009 je BDP tako
realno upadel za 7,8 odstot-
ka, kar je v okviru pričako-
vanj jesenske napovedi, ko
so na UMAR napovedali 7,3-
odstoten upad gospodarske
aktivnosti. Glede na leto
2008, je najbolj upadla inve-
sticijska aktivnost (-21,6 od-
stotka), pri čemer je do upa-
da prišlo v vseh segmentih. 

Prave rasti gospodarstva še ni
V zadnjem četrtletju lanskega leta statistiki 
ugotavljajo 0,1-odstotno rast bruto domačega
proizvoda.

Štefan Žargi

Ljubljana - Spar Slovenija je
lani s 678 milijoni evrov
(podatkov o dobičku ne da-
jejo) ustvaril le za en tisočin-
ko večji promet kot v letu
2008, kar ocenjujejo glede
na razmere gospodarske
krize za uspeh in dosežek
nad povprečjem trgovske
panoge. V Sparu je po bese-
dah generalnega direktorja
Igorja Mertviča glavna skrb
namenjena likvidnosti, pri
čemer ohranjajo svojo odli-
ko, da "plačujejo do dneva
natančno". Razmere so se-
veda zahtevale stalno ukre-
panje, pri čemer je optimi-
zacija poslovanja stalna na-
loga. Razvili so sistem avto-
matskega naročanja, opti-
mirajo logistiko in pekarno,
pri čemer se je odločitev za
lastno pekarno izkazala za
eno najboljših odločitev.
Lani so investirali okoli 25
milijonov evrov, in sicer v
12. megamarket Interspar v
Velenju ter štiri nove trgovi-
ne Spar, med njimi tudi v
Lescah. Lani so odprli 194
novih delovnih mest, skupaj

jih je bilo ob koncu leta za-
poslenih 4143.

Ugotavljajo, da se posledi-
ce krize v trgovini pojavljajo
z zamikom, saj je prodaja ob-
čutneje upadla šele v drugi
polovici lanskega leta. Ne-
dvomno se nakupovalne na-
vade potrošnikov spreminja-
jo, saj so kupci postali bolj ra-
cionalni, občutljivi na ceno,
trgovinske znamke postajajo
zanimivejše, vrednost posa-
meznih nakupov se zmanj-
šuje. V Sparu, ki je na slo-

venskem trgu prisoten že 19.
leto, ocenjujejo, da so spre-
membe v nakupovalnih na-
vadah trajne, zato se trudijo
temu prilagoditi. Pozornost
bodo namenili zlasti seg-
mentiranju ponudbe, razvi-
janju trgovinskih blagovnih
znamk, saj pri tem v Sloveni-
ji zaostajamo (v Sloveniji je
11 odstotkov blaga s temi
znamkami, v Sparu nekaj
nad 20 odstotkov, v tujini do-
segajo 40-odstoten delež). V
Sparu, ki ima po ocenah 20-

odstoten tržni delež in s tem
drugo mesto med trgovci v
Sloveniji, se radi pohvalijo,
da uživajo visoko stopnjo za-
upanja potrošnikov, da ima-
jo sloves kvalitetne ponudbe
po najugodnejših cenah, da
so jih kupci po neodvisnih
raziskavah postavili na prvo
mesto, v raziskavi ugleda slo-
venskih podjetij pa so napre-
dovali s 44. na 14. mesto.

Razen napovedi o razvija-
nju in prilagajanju ponudbe
pa direktor Mervič nikakor
ne želi napovedovati letoš-
njega poslovanja. Začetek je
letos približno enak lanske-
mu, kar je dobro, če se bo
vsaj približno tako nadaljeva-
lo, pa bodo zaradi lanske niž-
je primerjalne osnove v dru-
gi polovici leta zabeležili tudi
rast. Največja grožnja za po-
slovanje trgovine v celoti je
po besedah Merviča morebit-
na nadaljnja rast brezposel-
nosti, saj bodo kupci še bolj
zadržani, psihološki učinek
pa še bolj zavrl prodajo. Vse-
kakor je cilj ohraniti poslova-
nje vsaj na lanski ravni, skrb
za likvidnost pa bo odločilna
pri obsegu investicij.

V Sparu upajo na rast jeseni
Tudi pri drugem največjem slovenskem trgovcu z živili so lani poslovali na približno enaki ravni kot
leto poprej. Investicije bodo prilagajali razmeram, saj je likvidnost njihova prva skrb.

Ljubljana

Plačilna nedisciplina v praksi hujša kot v teoriji

Na Gospodarski zbornici Slovenije je v torek potekal posvet
o plačilni disciplini v slovenskem gospodarstvu ter možnih
načinih, kako jo izboljšati. Svoje poglede so predstavili go-
spodarstveniki ter predstavniki institucij in sodišč. Udele-
ženci so se strinjali, da je plačilna nedisciplina močno vraš-
čena v naš sistem, povezana je tudi s pomanjkanjem vred-
not in znanja. Anketa GZS je pokazala, da se stanje nelikvid-
nosti in plačilne nediscipline poglablja. Nujno je hitro ukre-
panje vseh vpletenih institucij in podjetij, saj nelikvidnost
grozi izjemno velikemu številu podjetij, kar za seboj lahko
potegne plaz stečajev in brezposelnih. Š. Ž.

Generalni direktor Spar Slovenija Igor Mervič

Fakulteta za organizacijske vede

29. mednarodna konferenca
o razvoju organizacijskih 

znanosti

ČLOVEK IN
ORGANIZACIJA

izberi ZNANJE
... izberi PRIHODNOST

24. - 26. marca 2010
Kongresni Center Bernardin
Portorož, Slovenija

Fakulteta za organizacijske vede, Kidričeva cesta 55a, SI-4000 Kranj

www.fov.uni-mb.si
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Cveto Zaplotnik 

Kranj - Od 3. do 6. februarja
je bil v Španiji evropski kon-
gres mladih kmetov, na ka-
terem so sodelovali tudi trije
Slovenci, med njimi Rok Ro-
blek z Mešanove kmetije v
Bašlju, študent drugega let-
nika agronomije na Bioteh-
niški fakulteti v Ljubljani, si-
cer tudi predsednik Društva
podeželske mladine Kranj -
Tržič in član glavnega odbo-
ra Zveze slovenske podežel-
ske mladine. Na kongresu je
bila osrednja tema skupna
kmetijska politika Evropske
unije po letu 2013, pri tem
pa so se zavzeli za takšno po-
litiko, ki bo mladim na kme-
tijah zagotavljala perspektive
in bo manj birokratska in
bolj življenjska. "Evropska
unija bo v prihodnje še bolj
spodbujala tržno obnašanje
kmetij in tudi ekološko pri-
delavo hrane," je prepričan
Rok in ob tem navede poda-
tke, da je v EU vsega šest od-
stotkov kmetovalcev starih
manj kot 35 let in da je kar
34 odstotkov starejših od 65
let. Kot je bilo slišati na kon-
gresu, je v kmetijstvu treba
spodbuditi konkurenco in
tekmovalnost, klimatske

spremembe pa sprejeti kot
izziv. Potrošniki imajo za-
upanje v pridelke evropske-
ga izvora, ključ do uspeha pa
je v izobraževanju - ne le
kmetov, ampak tudi potroš-
nikov, med katerimi razsaja
nenavadna "bolezen", ko ho-
čejo za manj denarja dobiti
vse več in boljše. Pedro Bara-

to, predsednik španske orga-
nizacije mladih kmetov, ki je
organizirala kongres, se je,
denimo, spraševal, kar se
pogosto sprašujejo tudi go-
renjski kmetje: zakaj je liter
vode dražji od litra mleka,
saj vendarle "krave", ki daje
vodo, ni treba krmiti, molsti,
negovati ...

Rok je tudi slovenski kan-
didat za člana skupine mla-
dih iz držav Evropske unije,
ki bo sodelovala pri pripravi
skupne kmetijske politike
EU po letu 2013, zato ga bo
pot letos in v prihodnjih le-
tih verjetno večkrat vodila
tudi v Bruselj. Od 11. do 13.
marca se bo na Madžar-
skem udeležil delavnice o
dobrih kmetijskih praksah,
na kateri bo predstavil tudi
dobro prakso ogrevanja z
biomaso na domači kmetiji,
kjer z lesnimi sekanci ogre-
vajo poleg lastnih stavb še
štiri sosednje. Kot predsed-
nik društva kranjske in trži-
ške podeželske mladine si
želi, da bi v društvo privabi-
li še več mladih in da bi jim
v sodelovanju s kmetijsko
svetovalno službo uspelo
dobro izpeljati organizacijo
sklepne državne prireditve
za izbor mladega inovativ-
nega kmeta, ki bo predvido-
ma oktobra v Naklem. V
društvu prevladujejo mladi
iz vasi severno od Kranja, na
občni zbor, ki bo 3. aprila v
lovskem domu na Pangrši-
ci, pa vabijo tudi mlade iz
drugih krajev, prav tako na
ekskurzijo, ki jo načrtujejo v
Prekmurje.

Zakaj je voda dražja od mleka?!
To je bilo le eno od vprašanj, ki so ga izpostavili na evropskem kongresu mladih kmetov v Španiji.

Rok Roblek / Foto: Gorazd Kavčič 
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● odkup listavcev
● odkup iglavcev
● plačilo v osmih dneh
● izvajanje sečnje 

in spravilo lesa
● upravljanje z gozdom
● prodaja drv

www.vobenca.si
040 640 791
041 640 791
04 23 15 325

Cene vrednejšega lesa na licitaciji v Slovenj Gradcu

Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline in Zveza lastni-
kov gozdov Slovenije sta na letališču v Slovenj Gradcu pri-
pravila četrto licitacijo vrednejšega lesa, na kateri je sodelo-
valo 135 prodajalcev in 28 kupcev, kar je največ doslej. Pro-
dajalci so prodali skoraj vse hlode, saj je bila letos kakovost
ponujenega lesa veliko boljša kot prejšnja leta. C. Z.

Drevesna Število Število Kubatura Cena (EUR/m3)
vrsta hlodov ponudb (m3) * srednja * najvišja
Gorski javor 264 1.578 201,26 195 7.643
Oreh 54 238 31,01 307 3.383 
Sliva 3 7 0,35 322 1.425 
Smreka 166 468 250,06 126 1.000 
Črni oreh 14 69 9,57 256 639 
Gorski brest 19 53 14,30 146 635 
Kostanj 20 32 15,78 124 618 
Brek 12 29 5,36 180 489 
Graden 53 138 67,33 131 453 
Hruška 15 36 9,11 177 452 
Dob 11 31 14,37 164 353 
Češnja 33 82 21,46 151 335 
Breza 4 6 2,73 125 281 
Macesen 32 133 32,84 106 250 
Veliki jesen 10 18 8,06 88 182 
Črna jelša 2 6 0,93 109 144 
Bukev 16 23 16,62 70 135 
Jelka 2 5 4,23 110 131 
Lipa 4 5 3,90 75 131 
Ostrolistni javor 2 3 1,23 122 126 
Duglazija 2 3 2,81 92 103 
Povzetek 738 2.963 713,31 151 7.643 

Vaš partner pri izgradnji

SONČNIH ELEKTRARN
Dodatne informacije na www.eiu.si

EL
EK

TR
OI

NS
TA

LA
CI

JE
 Z

DR
AV

KO
 U

RB
AN

C 
S.

 P
., 

ZA
LO

G 
12

, G
OL

NI
K

Kranj

Gorenjsko tekmovanje Mladi in kmetijstvo

Oddelek za kmetijsko svetovanje pri Kmetijsko gozdarskem
zavodu Kranj in Društvo podeželske mladine Škofja Loka sta
objavila razpis za letošnje gorenjsko tekmovanje Mladi in
kmetijstvo, ki bo v petek, 26. marca, ob 17. uri v kulturnem
domu v Poljanah. Za tekmovanje se lahko prijavijo tričlanske
ekipe mladih s podeželja, pri tem pa je pogoj, da dva člana na
dan tekmovanja nista starejša od dvajset let, za tretjega člana
pa ni starostne omejitve. Prijave sprejemajo do 20. marca
svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti - Va-
nja Bajd Frelih (tel. št. 04/51 12 701), Milena Črv (04/23 42
411) in Ana Beden (04/53 53 617). Ekipe bodo odgovarjale na
vprašanja iz zelenjadarstva, avtohtonih pasem v živinoreji in
varne hrane. Zmagovalna ekipa se bo uvrstila na državno tek-
movanje, ki bo 10. aprila v Šmihelju nad Mozirjem. C. Z.

Kranj

Če Gerki ne odražajo dejanskega stanja ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v skla-
du z zahtevami Evropske unije med 13. in 17. januarjem letos
posodobilo Gerke - grafične enote rabe zemljišč kmetijskih
gospodarstev, pri tem pa je upoštevalo stanje na dan 1. janu-
ar 2010. Iz Gerkov je izločilo neupravičene površine, odpra-
vilo t. i. mostičke, združilo soležne Gerke iste vrste dejanske
rabe in izbrisalo Gerke z neupravičenimi vrstami dejanske
rabe (kmetijska zemljišča v zaraščanju, plantaže gozdnega
drevja, drevesa in grmičevje, pri kontroli ugotovljene neupra-
vičene površine). Ministrstvo je kmetije, na katerih se je vsaj
en Gerk spremenil za več kot petdeset kvadratnih metrov,
seznanilo z novim stanjem, kmetje pa si to stanje v grafični
obliki lahko ogledajo tudi na spletnem naslovu
http://rkg.gov.si/GERK/. Če posodobljeni Gerki ne odražajo
dejanskega stanja v naravi, morajo kmetje sami uskladiti 
stanje na upravni enoti, vendar morajo to storiti najmanj en
dan pred oddajo zbirne vloge za neposredna plačila. C. Z.

Poljane

O starševskem varstvu in družinskih prejemkih

Društvo podeželskih žena Blegoš in kmetijska svetovalna
služba vabita v torek, 9. marca, ob 15.30 v osnovno šolo Pol-
jane na predavanje o uveljavljanju pravic iz zakona o star-
ševskem varstvu in družinskih prejemkih. Socialni delavki
škofjeloškega centra za socialno delo Marija Jezeršek in Jo-
landa Volčjak Bavdaž bosta spregovorili o družinskih pre-
jemkih, dodatku za veliko družino, uveljavljanju porodniške-
ga in očetovskega dopusta ... C. Z.

Kranj

Predstavitev ekoloških izdelkov

Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije bo v okviru progra-
ma Bio užitek, za katerega prispevata denar tudi slovenska dr-
žava in Evropska unija, pripravila jutri, v soboto, med 9. in 14.
uro v Mercatorjevem trgovskem centru na Primskovem pred-
stavitev in pokušnjo ekoloških pridelkov in izdelkov.  C. Z.

Škofja Loka

Prva letošnja tržnica kmetijskih pridelkov

Razvojna agencija Sora in Društvo za razvoj podeželja Res-
je bosta tudi letos, enajsto leto zapored, pripravljala ob so-
botnih dopoldnevih v Škofji Loki, Gorenji vasi, Železnikih in
Žireh tržnice kmetijskih pridelkov in izdelkov. Prva letošnja
tržnica bo jutri, v soboto, od 8. do 12. ure na Mestnem trgu
v Škofji Loki. Na stojnicah bodo ponujali izdelke blagovnih
znamk Babica Jerca in Dedek Jaka - Naravni izdelki iz škof-
jeloških hribov, med z oznako Slovenski med, kruh in peci-
vo iz krušne peči, izdelke iz medu, dražgoške kruhke, zelišč-
ne izdelke, ročno pletene izdelke iz domače volne ter druge
izdelke domače in umetnostne obrti. C. Z.

Blejska Dobrava

Uspešnost osemenjevanja krav

Govedorejsko društvo Zgornje Gorenjske bo v ponedeljek
ob pol petih popoldne pripravilo v kulturno gasilskem domu
na Blejski Dobravi predavanje z naslovom Kako do brejosti?.
Predaval bo dr. Janko Markun, vodilni strokovnjak s podro-
čja reprodukcije domačih živali v Sloveniji, ki bo predstavil
osnovne zakonitosti reprodukcije in probleme pri ose-
menjevanju krav. C. Z.

Selca

Občni zbor društva Resje

Člani Društva za razvoj podeželja Resje se bodo v sredo, 10.
marca, ob 19. uri zbrali v gostilni Pr' Birt v Selcih na rednem
letnem občnem zboru. Na zboru bodo pregledali delo 
društva v lanskem letu in obravnavali letošnji program dela.
Po uradnem delu bo še družabno srečanje. C. Z.

Britof

Predavanje o ekološkem čebelarjenju

Čebelarsko društvo Britof - Predoslje vabi jutri, v soboto, ob
9. uri v gasilski dom v Britofu na predavanje o ekološkem
čebelarjenju. Predaval bo Milan Meglič. C. Z.
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Janez Štrukelj

Jedi za zimske dni K U H A R S K I R E C E P T I115
Kostna juha z jetrnim 
rižem

Sestavine: 80 dag mastnih
govejih kosti, 1 mozgova kost,
1,50 l vode, 10 dag jušne zele-
njave (korenje, gomolj zelene,
peteršiljeva korenina, košček
pora, pecelj sveže paprike), sol,
celi poper, muškatni orešček,
malo žafrana, zeleni peteršilj.

Priprava: Kosti prevremo
v vreli vodi, jih odcedimo in
zalijemo s hladno vodo, ko
zavre, dodamo jušno zele-
njavo in začimbe. Mozgovi
kosti poberemo mozeg, ga v
posodi prepražimo, doda-
mo naribano jušno zelenja-
vo in na kolobarje narezano
čebulo in por, po želji pa

lahko dodamo malo para-
dižnikove mezge, poleti
svež paradižnik. Juhi doda-
mo nekaj jušne kocke, zači-
nimo po okusu. Vre naj po-
časi 2 do 3 ure. Kuhano
juho precedimo skozi krpo
za precejanje juh. 

Jetrni riž: Testo za jetrni
riž naredimo iz jajc, moke
in olja, dodamo zmleta je-
tra, praženo čebulo, česen,
začimbe (ščep majarona,
poper, timijan, sol). 

Polnjen svinjski zrezek

Sestavine: 80 dag svinjske-
ga stegna (rože), 4 palačinke,
4 hrenovke, 4 dag kuhanega
graha, sol, poper, peteršilj.

Priprava: Narežemo zrez-
ke, jih dobro potolčemo, po-
popramo, solimo. V pala-
činko zavijemo hrenovko,
jo položimo na sredino
zrezka in dodamo grah.
Zrezek zavijemo v rulado in
prevežemo z vrvico. Zrezke
pečemo v pečici tri četrt ure
pri temperaturi 160 stopinj
Celzija. Tik pred koncem
zvišamo temperaturo, da
postane zrezek lepe zlato
rumene barve. Med peče-
njem jih zalivamo s sokom
od pečenja, po potrebi prili-
jemo govejo juho ali vodo.
Pečeno meso narežemo na
rezine. Ponudimo jih s
krompirjem ali kuhano in
zapečeno zelenjavo.

Kuhana in zapečena zele-
njava: 1 kg mešane zelenjave
očistimo in narežemo na re-
zance. Nekaj maščobe segre-
jemo in na njej podušimo
zelenjavo. Zelenjavo solimo,
popopramo in dodamo bazi-
liko. Naložimo jo v ognjevar-
no posodo, pomešamo jo z
naribanim sirom in stepe-
nim jajcem. V pečici jo lepo
zapečemo.

Pikantna solata iz zelja

Sestavine: 1 kg rdečega zelja,
2 žlici sladkorja, pol dl balza-
mičnega kisa, pol dl orehovega
olja, 2,5 dl kisle smetane, 2 žli-
ci medu, peteršilj, 1 pomaran-
ča, 5 dag orehov, 5 dag rozin.

Priprava: Rdeče zelje na-
režemo na lističe, zmešamo
s soljo, sladkorjem, 3 žlica-
mi balzamičnega kisa, 3 žli-
cami orehovega olja in pu-
stimo dve uri. Kislo smeta-
no zmešamo s 4 žlicami
kisa, medom, soljo in po-
prom. S šibo za stepanje
vtepemo 4 žlice orehovega
olja. Peteršilj oplaknemo,
osušimo, sesekljamo in pri-
mešamo. Zelje dobro
ožmemo. Pomaranče olupi-
mo, razdelimo na krhlje in
odstranimo kožice. Orehe
drobno sesekljamo. Skupaj
z opranimi rozinami vme-
šamo med zelje in pokaplja-
mo s prelivom. Po želji
okrasimo s peteršiljem.

Jelena Justin

Čas neugodnih snežnih
razmer je botroval odločitvi,
da po več letih znova obiščem
kakšen razgleden hrib v Škof-
jeloškem pogorju. Eden takih
je Ermanovec, ki s svojimi
1026 m nadmorske višine
predstavlja prijeten zimski
vzpon. Nanj se bomo povzpe-
li iz doline, s Trebije, čeprav
se do koče na Ermanovcu
lahko pripeljemo tudi z avto-
mobilom, a predlagam, da se
raje poleti zapeljemo v ta idi-
lični svet osamljenih kmetij s
kolesom. 

Trebija leži med Gorenjo
vasjo in Žirmi. Najbolje, da
avto parkiramo ob glavni ce-
sti, ali pa zapeljemo v vas in
parkiramo ob gasilskem
domu. A tukaj previdno, da
koga ne zaparkiramo. 

Po asfaltni cesti se odpravi-
mo skozi Trebijo proti zaho-
du. Kažipot ob cesti nas
usmeri levo. Nadaljujemo po
asfaltirani cesti do kmetije.
Ob hiši, na škarpi, je nasled-
nja markacija, ki nas usmeri
poševno navkreber. Prvi me-
tri potekajo po travniku, nato
pa markirana pot zavije v bu-
kov gozd. Precej strm vzpon
poteka po grapi, nato pa do-
seže gozdno pot, ki nas pri-
pelje spet do asfaltirane ce-
ste. Naslednjih nekaj sto dol-
žinskih metrov bomo hodili
po asfaltu. Povsem možno
je, da se v kopnem delu sezo-
ne asfaltu lahko izognemo, a
trenutno naj le-ta ne uide.
Cesta nas pripelje do nasled-
nje kmetije, Burnik. Tudi pri

njih gremo čez dvorišče in za
hišo se pot začne vzpenjati.
Trenutno je precej snega in
predlagam, da ko dosežemo
asfaltno pot, nadaljujemo na-
slednji ovinek po poti, sicer
bomo morali krepko gaziti,
saj je sneg mehak, moker in
težak. Sledi manj strm vzpon
skozi gozd, ki nas pripelje na
rob travnika, odkoder se vidi
tretja kmetija ob poti, Ferjan,
na desni strani pa se pokaže
Blegoševa bela glava. Od Fer-
jana naprej nadaljujemo po
makadamski poti, ki je tre-
nutno še močno prekrita s
snegom. Sledi vzpon, ki nas
pripelje na travnato sleme. V
zimskem času je na tem delu
težko oziroma nemogoče sle-
diti markacijam, zato nada-
ljujemo po slemenu proti se-
veru. Pred seboj bomo zagle-
dali na visoko smreko prislo-

njeno lovsko prežo in zeleno
prikolico, poleg katere so tudi
nekakšne antene. Res me za-
nima, kdo in zakaj je to od-
služeno prikolo pripeljal sem
gor? Po levi strani smrek gre-
mo mimo lovske preže in
pred seboj zagledamo nasled-
nje markacije. Pot zavije des-
no in se začne zmerno strmo
vzpenjati. Prejšnji konec ted-
na je bil ta del poti nesramno
zoprn, saj pot ni bila shojena,
sneg pa ravno prav moker in
mehak, da se je vdiralo. Tja
do kolen in čez.

Najvišja točka Ermanovca
je skrita v gozdu, kjer sta tudi
vpisna knjiga in žig, na de-
blu pa lahko preberemo tudi
njegovo nadmorsko višino.
A če zbiramo žige v knjižici
Slovenske planinske poti, se
bomo morali z vrha Erma-
novca spustiti proti cesti, ki

pelje še bolj proti zahodu,
kjer je Planinska koča na Er-
manovcu. Z vršnega travni-
škega slemena, ki ga na juž-
ni strani zapira gozd, je ču-
dovit razgled na Bevkov vrh,
verigo Spodnjih bohinjskih
gora, Porezen. Od koče se
pogled odpira na jug in
vzhod. Vzhodno je Ermano-
vec, desno ob njem vidimo
Sivko in Mrzli vrh, v daljavi
so Javorniki. Na jugu sta na
obzorju Nanos in Trnovski
gozd.

Zaradi jeklenega konjička,
ki nas zvesto čaka na Trebiji,
je najbolje, da se vrnemo po
poti pristopa, lahko pa sesto-
pimo do Sovodnja, a potem
nas bo čakalo dvigovanje pal-
ca za prevoz do Trebije. Sreč-
no!

Nadmorska višina: 1026 m
Višinska razlika: 591 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Ermanovec (1026 m)

Vrisk idile
Hrib nad Trebijo, ki ga je prelepo obiskati v sončnem zimskem dnevu, saj nam postreže z lepim 
razgledom, čeprav se njegov vrh skriva v gozdu.

Vrh Ermanovca je skrit v gozdu. 

Planinska koča na Ermanovcu 

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.:
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Prostovoljno
pokojninsko
zavarovanje

z  8,29 % donosa 
v letu 2009

Dodatne informacije  
na www.sop.si.
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Projekt "Preprečimo odvisnosti med šolarji" izvajamo v Družinskem inštitu-
tu Bližina, enota Jesenice, v dogovoru z vodstvi šol, sofinancirata pa ga
Fundacija Vincenca Drakslerja za odvisnike in Trust for Civil Society in Cen-
tral & Eastern Europe. Poteka v obliki delavnic, ki jih izvajamo po OŠ in SŠ,
od septembra 2009 do maja letos, zajel pa bo več kot dvesto šolarjev z
območja zgornje Gorenjske.

Namen projekta je preko delavnic prepričati mlade, da si upajo živeti brez
različnih substanc, jih opozoriti na pasti, vzroke in posledice zlasti kemič-
nih odvisnosti in se odgovorno odločati. Pogosto je potrebno v življenju
znati reči tudi ne in nekaj časa počakati na zadovoljitev potrebe. Droga oz.
odvisnost je klic na pomoč. Prav zaradi težav, v katerih se znajdejo, se mla-
di pogosto odločijo za lažjo pot zadovoljitve potrebe - z odvisnostjo, ki si-
cer povzroči trenuten odklop od stiske in bolečine, potegne pa v začarani
krog, iz katerega sami ne zmorejo več izstopiti, medtem ko problemi še
vedno ostanejo. V resnici pa so mladi, taki, kot so, čisto v redu, normalno
je, da imajo probleme, potrebno je le spregovoriti, si poiskati pomoč. Vred-
ni so zdravega in kakovostnega življenja, za kar pa je pogosto potreben na-
por, ki pa se ga splača vložiti.

Mladi in njihovi starši se lahko po končanih delavnicah v primeru težav obr-
nejo na Družinski inštitut Bližina, enota Jesenice, kjer jim bomo omogočili
nadaljnjo strokovno psihoterapevtsko pomoč, ki jo potrebujejo.

Planinsko društvo Škofja Loka vabi ljubitelje pohodništva v nedeljo, 7. marca
2010, ob 8. uri na 14. rekreacijski pohod Čez Blegoš na Lubnik. Ob 8. uri je
začetek pri osnovni šoli v Leskovici, mimo zavetišča na Jelencih pot vodi do
koče na Blegošu, vrha, sledi sestop na Črni kal, nato pa mimo Podvrha do
Četne Ravni, kjer bo počitek, nato nadaljevanje poti do Lubnika. Gre za zelo
zahteven pohod v zimskih razmerah, primeren za izkušene in kondicijsko do-
bro pripravljene planince. Hoje je za sedem do osem ur, potrebna pa je tudi
ustrezna zimska oprema. Informacije: PD Škofja Loka, Jože Stanonik, tel.
041/595 005, e-pošta: pd.skofjaloka@volja.net.

Kulturno izobraževalno središče Postaja Otoče-Brezje vabi na 2. slovenske
večernice danes, v petek, 5. marca 2010, ob 18.04 v prostorih železniške po-
staje Otoče Brezje. Zapel bo Mešani pevski zbor KD Jakob Aljaž iz Medvod
pod vodstvom Katarine Žebovec, Tomaž Mis bo predstavil knjigo Aljaževa pot
od doma do doma, sodelovali bodo tudi domačini iz Srednje Dobrave in do-
nedavni župnik na Dovjem g. Urbanija.

Turistično društvo Tržič v sodelovanju z Občino Tržič, OŠ Tržič, Tržiškim mu-
zejem in javnim zavodom Tržič vabi na tradicionalno etnografsko prireditev
"Vuč v vodo" - Gregorjevo v Tržiču. Prireditev bo potekala v četrtek, 11. mar-
ca 2010, od 17.30 na "parkirišču BPT". Dodatne informacije Turistično druš-
tvo Tržič, tel.: 04/59 24 730, e-pošta: tdtrzic@siol.net.

Projekt "Preprečimo odvisnosti med šolarji"
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Družinski inštitut Bližina

Ples za dan žena
Bled - V okviru plesnih večerov v restavraciji Panorama pri
Grand Hotelu Toplice bo Ples za dan žena s skupino Sunset
jutri od 19. ure dalje. Vstopnine ni.

Po Jurčičevi poti
Kranj - Kranjski upokojenci vabijo jutri, v soboto, 6. marca,
na pohod Po Jurčičevi poti (Višnja Gora - Muljava). Prijavite
se lahko danes v pisarni društva.

Na Arihovo peč
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo 7. marca na
pohod na Arihovo peč. Prijavite se v pisarni društva.

Po poteh Vinske gore
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na izlet po poteh
Vinske gore in sicer v sredo, 17. marca. Prijave in vplačila spre-
jema Lojzka Dolenc po tel. 2311-715 ali 051/246-390 od 8. mar-
ca do 11. marca med 13. in 15. uro. Rok plačila je 11. marec.

Nakupovalni izlet Gorica, Trst, Milje
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica pred velikonočnimi
prazniki vabi na nakupovalni izlet Gorica, Trst, Milje in sicer
v četrtek, 18. marca. Prijave: 5. marca med 13. in 15. uro ozi-
roma do zasedbe avtobusa po tel. 2311-932, Mara Pečnik.
Rok plačila do 10. marca. 

Pohod na Planico
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na že tradicio-
nalni pohod na Planico v sklopu krajevnega praznika KS
Žabnica, Bitnje, Jošt v soboto, 27. marca. Proslava na Plani-
ci bo ob 10. uri. Zbirališče pohodnikov bo ob 8. uri na Stre-
lišču Crngrob. Zaradi rezervacije hrane ob vrnitvi v gostilno
Crngrob (pri Silvi) prosijo, da udeležbo prijavite po tel. 2311-
932, Mara Pečnik.

Parenzana-Izola-Koper-Trst
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v nedeljo, 14. mar-
ca, na pohodniški izlet Parenzana-Izola-Koper-Trst. Prijave
in informacije zbira do petka, 12. marca, Franci Erzin, 
tel. 041/875-812. 

IZLETI

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

Igralne urice
Kranj - V Rajariji na Cankarjevi 3 v Kranju bodo v ponedeljek
od 9.15 do 10.30 in od 17.15 do 18.30 potekale brezplačne Ig-
rarije - igralne urice za predšolske otroke. Prijave in informa-
cije: Katja Sodnik, tel.: 040/842 786 in www.rajarija.si.

Pravljični petek
Jezersko - Iz kranjske knjižnice vabijo danes ob 17.30 na
pravljični petek v izposojevališču Jezersko.

Izdelajmo ptička in šparovček
Kranj - V Pionirskem oddelku kranjske knjižnice (Delavski
dom, Slovenski trg 4) otroci vsak ponedeljek med 16. in 19.
uro izdelujejo pisano paleto zanimivih predmetov. Ta pone-
deljek bodo izdelovali ptička in šparovček.

Pokaži, kaj znaš - odkrivajmo talente
Spodnja Besnica - Kulturno društvo Jože Papler Besnica in
Kulturno umetniško društvo Mali Nemilje - Podblica organi-
zirata kulturno zabavno prireditev Pokaži, kaj znaš - odkri-
vajmo talente in sicer danes ob 19. uri v Gasilskem domu v
Spodnji Besnici. 

Ljubezen je v zraku
Predoslje - V kulturnem domu v Predosljah bodo učenci
Osnovne šole Orehek Kranj nastopili z zelo uspešnim muzi-
kalom Ljubezen je v zraku. Igrali, peli in plesali bodo še da-
nes v Kulturnem domu Predoslje ob 11. uri, večerni predsta-
vi pa si lahko ogledate danes ob 18. uri in 7. marca ob 19. uri.

PRIREDITVE
Osnovna šola Orehek Kranj objavlja razpis

ZA VPIS OTROK
v vrtca Orehek in Mavčiče

za šolsko leto 2010/2011, za sprejem 1. septembra 2010,

DNEVNI PROGRAM, ki traja od 6 do 9 ur,

● v vrtec Orehek otroke 2. starostnega obdobja,
● v vrtec Mavčiče otroke 1. in 2. starostnega obdobja.

Vpisovanje otrok bo potekalo od 8. marca 2010 do 10. mar-
ca 2010. Vlogo za vpis dobite v vrtcu ali na spletni strani
šole na naslovu: http://www2.arnes.si/oskrore2s/. 
Vlogo oddate na OŠ Orehek Kranj, in sicer vodji vrtca ali
svetovalni delavki vrtca (soba 19a) med 8. in 15. uro. Vloge
lahko v času razpisa tudi pošljete na upravo OŠ Orehek
Kranj.

Za dodatne informacije smo dosegljivi po tel. 04/20 19 513
ali 04/20 19 512.O
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Kamnik

Smučanje po starem za pokal Šinkel

Agencija za turizem in podjetništvo Kamnik pripravlja jutri,
v soboto, že 9. srečanje starosvetnih smučarjev za pokal
Šinkel, ki se bo odvijalo na Glavnem trgu in na Veliki plani-
ni. Na prireditvi, ki se bo v središču Kamnika s predstavitvi-
jo in ocenjevanjem opreme začela ob 9. uri, se bodo pred-
stavili ljubitelji smučanja po starem iz ekip Rovtarji iz Škof-
je Loke, Torbarji iz Postojne, Novaški lok smučarji iz Cerk-
nega, Ta leseni iz Krope, Veseli Savinjčani iz Mozirja, Smu-
čarsko društvo Kanin iz Bovca, Društvo Gora iz Predmeje,
Kamniške grče iz Kamnika ter nekateri posamezniki. Veselo
druženje se bo ob 12. nadaljevalo na Veliki planini, kjer se
bodo smučarji v različnih kategorijah pomerili še med smu-
čarskimi vratci. J. P. 

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

TRST: 31. 3.; MADŽARSKE TOPLICE: 8. - 11. 4, 24. - 27. 4., 13. - 16. 5., 27. - 30.
5.; BERNARDIN: 21. - 24. 3. ; TOPOLŠČICA: 29. 3., 26. 4.; MEDŽUGORJE:
7. - 9. 5.; PELJEŠAC: 18. - 25. 6., 24. - 31. 7., 13. - 20. 9.; DUGI OTOK: 8. - 11. 6.;
28. - 31. 8, 24. - 31. 8.; MALI LOŠINJ: 25. - 30. 9.; GOLI OTOK: 24. 5.

naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

KRANJ, center, Prešernova ul., 70
m2, dvosobno, meščansko stanova-
nje, v celoti adaptirano. Stanovanje ima
fantastično lego s pogledom na glavno
mestno ulico. IZREDNA PONUDBA!
CENA 89.900 eur, ☎ 040/433-331

10001051

ODDAM

DVOSOBNO opremljeno stanovanje
samski osebi v Ljubnem, najem s stro-
ški znaša 300 eur, ☎ 040/389-518

10001217

DVOSOBNO delno opremljeno stano-
vanje v hiši v okolici Kranja, ☎ 041/
367-046 10001238

NAJAMEM

GARSONJERO, opremljeno, v Kranju,
☎ 040/589-330, Branko 10001159

HIŠE
PRODAM

DVOSTANOVANJSKO hišo z vrtom v
Kranju, cena po dogovoru, ☎ 04/23-
25-059 10001234

ENODRUŽINSKO hišo v Čirčah - Kranj,
ugodno, ☎ 041/293-635 10001213

HIŠO z dvema stanovanjema, 6 km iz
Kranja, prepis v ZK urejen, brez po-
srednikov, ☎ 031/736-059 10001188

POSESTI
KUPIM

PARCELO, ☎ 041/361-100 10000564

NAJAMEM

NJIVO ALI TRAVNIK v okolici Cerkelj,
Šenčurja,  Komende,  Most, Vodic, ☎
040/565-091 10001138

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

POSLOVNI PROSTOR v centru Ra-
dovljice, vel. 53,59 m2, l. 93, I. nad.,
obsega večji poslovni prostor, ločeno
pisarno, manjšo kuhinjo in sanitarije.
Primerno za takojšnjo uporabo, cena
po dogovoru, ☎ 031/203-16910001150

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

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

Stanovanja v 3. PGF na lepi sončni
lokaciji, vrtec, šola, trgovina, nepo-
sredna bližina centra, izvoz na 
avtocesto v neposredni bližini. Na
razpolago: stanovanja 101 m2 z
ograjenim atrijem 101 m2 1.390
€/m2, 1 nadstropje 103 m2 1.290
€/m2, mansarda 70 ali 140m2
1.290 €/m2. Cene z DDV. 
Inf.: 041/669 742, 051/607 557
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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 kata-
ster stavb

■ zakoličbe objektov, komunalnih
vodov, cest

■ komasacije stavbnih zemljišč
Pokličite nas na telefon 
031/695-484ali se oglasite na sede-
žu 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, Vodovodni 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. prenovljeno
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 stanova-
nja, 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 - ku-
hinja, jedilnica z dnevno sobo, WC, v
nadstr. -spalnica, pomožni prostor in
kopalnica, CK, največ za dve osebi vse-
ljivo takoj, cena 630,00 EUR/mesečno
+ stroški + 2x varščina.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske površi-
ne na parceli velikosti 262 m2, l. izgr.
1935, prenovljena l. 2002 - okna, vse in-
stalacije, kopalnica, CK na olje, dvoriš-
če, kjer je možno parkiranje za dva av-
tomobila, terasa s 115 m2 vrta, cena
208.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni lokaciji,
medetažna s 300 m2 uporabne stanov.
površine na parceli velikosti 1144 m2, l.
izgr. 1999, cena 439.000,00 EUR, v ka-
teri je vključena tudi vsa oprema izdela-
na po meri. 
Gorenjska, Cegelnica pri Naklem, viso-
kopritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na parceli
velikosti 539 m2, l. izgr. 1939, delno ob-
novljena l. 1994 - okna, streha, kopalni-
ca, 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, lah-
ko tudi v dveh delih po 440 m2 in 350
m2, l. izgr. 1962, prenovljeno l. 2005, vi-
šina 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, pri-
tličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900, že del-
no prenovljen, primeren za neživilsko
trgovino, cena 47.000,00 EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža, do-
stop tlakovan, ob vikendu tudi manjša
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, skla-
dišča, parkirišče, cena 144 EUR/m2 in
še pribl. 18 EUR/m2 za komunalni pri-
spevek.

LOTO
Rezultati 18. kroga 

- 3. marca 2010
9, 16, 21, 28, 29, 30, 35 in 36

Lotko: 1 0 6 9 4 7
Loto PLUS:

2, 15, 18, 21, 33, 35, 38 in 29

Predvideni sklad 19. kroga 
za Sedmico: 700.000 EUR
Predvideni sklad 19. kroga 

za Lotka: 670.000 EUR
Predvideni sklad 19. kroga 

za PLUS: 260.000 EUR

Etno koncert
Kranj - V Kulturnem zavodu Creinativa, Sejmišče 2, bo danes
ob 20.30 etno koncert skupine Elabanda.

Meri Cetinić in dalmatinske klape
Šenčur - Koncert Meri Cetinić in dalmatinskih klap bo jutri
ob 19. uri v športni dvorani v Šenčurju.

Koroška poje
Celovec - Krščanska kulturna zveza vabi na osrednji koncert
Koroška poje, ki bo v nedeljo ob 14.30 v Domu glasbe v av-
strijskem Celovcu.

Oprostite, napačna soba
Ljubno - Kulturno društvo Bohinjska Bela bo jutri ob 19. uri
v domu Športnega društva Ljubno uprizorilo komedijo
Oprostite, napačna soba.

Markolfa
Ribno - Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno vabi jutri ob
19.30 v Zadružni dom Ribno na ponovitev farse Daria Foja z
naslovom Markolfa v izvedbi nekoliko spremenjene skupine
domačega kulturnega društva.

Sosedje
Stražišče - Dramska skupina kulturno umetniškega društva
Pod lipo Adergas bo jutri ob 19. uri in v nedeljo ob 17. uri v
dvorani Šmartinskega doma v Stražišču uprizorila dramo
velikega slovenskega igralca Ignacija Borštnika Sosedje.

PREDSTAVE

O otrocih, ki odraščajo in se osamosvajajo
Brezje - Romarski urad na Brezjah vabi na srečanje z dr. Ra-
movšem. Pogovor za lepše sožitje v družinah bo tokrat o
otrocih, ki odraščajo in se osamosvajajo, in sicer v samo-
stanskem Romarskem uradu danes ob 19. uri.

Z nahrbtnikom po Armeniji, Karabahu in Gruziji
Žiri - Turistično društvo Žiri vabi na potopisno predavanje
Z nahrbtnikom po Armeniji, Karabahu in Gruziji, ki bo v
galeriji DPD Svoboda v Zadružnem domu danes ob 18. uri.
Po predavanju bo sledil zbor članov Turističnega društva
Žiri.

Zavest-opazovalec/udeleženec-zavedanje
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek ob 16. uri na predavanje z odgovori na
konkretna vprašanja Zavest-opazovalec/udeleženec-
zavedanje. Predavanje, ki bo v društveni pisarni v Kranju na
Oldhamski c. 14 (pri Vodovodnem stolpu), vodi mag. Edo
Belak. 

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri ob 9. uri v Dom
krajanov Primskovo na proučevanje Svetega pisma z okvi-
rno temo Sporočilo Božje desnice svojemu ljudstvu. Razgo-
vor bo povezoval John Padley.

Tečaj šolanja psov
Škofja Loka - Kinološko društvo Ovčar Škofja Loka vabi na
predstavitev spomladanskih tečajev vzgoje in šolanja psov
vseh pasem, ki bo v torek ob 18. uri v prostorih Gasilskega
društva na Trati (Kidričeva c. 51a).

Tečaja
Bled - Iz Društva Blejski mladinski center, Trubarjeva 7,
Bled, sporočajo, da do 9. marca zbirajo prijave za tečaj ob-
likovanja notranjega prostora, do 15. marca pa za tečaj ciri-
lice.

Koncert Triglavskih muzikantov
Slovenski Javornik - V ponedeljek bo ob 19.30 v dvorani Kul-
turnega doma na Slovenskem Javorniku koncert ansambla
Triglavski muzikanti.

Šopek za mami
Komenda - Narodnozabavni ansambel Viharnik tudi letos
ob 8. marcu vabi v Športno halo v Komendi na koncert z na-
slovom Šopek za mami. Koncert bo jutri, začel se ob od 19.
uri. 

Pesem srca
Železniki - Agencija Media butik, Radio Sora in Javni zavod
Ratitovec že tradicionalno ob dnevu žena in materinskem
dnevu pripravljajo koncert, ki so ga naslovili Pesem srca.
Koncert bo v nedeljo ob 17. uri v Športni dvorani Železniki.

KONCERTI

OBVESTILA

PREDAVANJA

Odbojka - modra skupina 1. državne
odbojkarske lige, 7. krog
Jutri, v soboto, 6. marca 2010, bo v ŠD Planina v
Kranju ob 18. uri tekma sedmega kroga modre
skupine 1. državne odbojkarske lige. Odbojkarji
Astec Triglava se bodo pomerili z ekipo ACH Vo-
lley. Na tekmo vabimo čim več navijačev in lju-
biteljev odbojke. Odbojkarski klub Triglav Kranj, 

Staretova ulica 56, 4000 Kranj

R O K O M E T  
P R V E N S T V E N A  T E K M A

RD MERKUR : RK MARIBOR KLIMA PETEK

RD MERKUR, PODLUBNIK 1/C, ŠKOFJA LOKA

Športna dvorana Poden
SOBOTA, 6. 3. 2010, ob 20. uri 

II.
MEDNARODNI 

CIKEL 
KONCERTOV

ŠKOFJA LOKA
2010

www.skofjaloka.si

II  INSTRUMENTALNI ANSAMBEL AETERNUM
III  KOMORNI ZBOR AETERNUM

IV  MLADINSKI ORKESTER IZ CARLOWA
in ŠKOFJELOŠKI GODALNI ORKESTER ARSEIA

V  SANKT ANNAE PIGEKOR / 
KOPENHAGENSKI DEKLIŠKI ZBOR 

in KOMORNI ZBOR MEGARON

petek, 5. marec, Sokolski dom
sobota, 6. marec, Sokolski dom
sobota, 13. marec, Sokolski dom

petek, 26. marec, Sokolski dom

www.gorenjskiglas.si

w
w

w
.p

gk
.s

i



ODDAM

LOKAL za trgovino, vinoteko, obrt,
agencijo, foto atalje, Kranj, Prešernova
ulica, ☎ 040/890-711 10001178

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

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO zraven Pošte, Dražgoška, ☎
04/25-31-502, 040/296-753 10001199

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj, d.
o. o., Kranj, Savska 34, Kranj, ☎
04/20-11-413, 041/707-145, 031/
231-358 10001148

MERCEDES 190 D, letnik 1991, ☎
040/915-306 10001220

RENAULT Clio, l. 2003, rdeče barve
kovinske, prev. 100.000 km, klima,
odličen, 3.490 eur, ☎ 041/819-642

10001160

SEAT Ibizo 1.4, l. 97, črne barve, lita
platišča, opravljen veliki servis, nov
menjalnik, radio s CD, ☎ 031/369-
154 10001137

TOYOTA Rav. 4x4  2.2, l. 11/2007,
črna, 58.000 km, navigacija, garaži-
ran, 1. lastnica, vsa oprema, ☎ 041/
409-764 10001235

VOLKSWAGEN Golf SDI, l. 2000, prvi
lastnik, garažiran, ☎ 031/401-986

10001173

DRUGA VOZILA
PRODAM

AVTODOM Frankia 570 Fiat Dukato, l.
93, 145.000 km, registriran, 5 ležišč,
lepo ohranjen, ☎ 051/435-699

10001216

POČITNIŠKO PRIKOLICO Adria Uni-
ca 502 6 UK, s 5 ležišči, baldahinom
in zaščitno cerado. Je zelo ohranjena,
☎ 041/675-453, Janez 10001147

POČITNIŠKO PRIKOLICO, ☎ 030/
382-149 10001225

MOTORNA KOLESA
PRODAM

JAMAHO Virago 535 cm, l. 97, ☎
070/875-918 10001228

KUPIM

MOPED Tomos, starejši ali Ponyex-
press, lahko v nevoznem stanju, ☎
041/681-058 10001221

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

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

10000851

TEHNIKA
PRODAM

PANASONIC ministolp - CD player, ka-
setar in radio, ☎ 040/781-829 10001218

TELEVIZOR Evelux, star 4 leta, za
150 eur, ☎ 04/51-31-042 10001240

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

MIZARSKO kombinirko, š.25 debelin-
ka, poravnalka, frezar, ☎ 041/858-
149 10001162

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

KRITINA pločevinasta 5 EUR/m2 ter
strešniki Bramac in Tondach 6
EUR/m2, ☎ 031/240-041 10001133

LATE za kozolec, ponte in gabrove
drva, ☎ 04/51-88-144, 041/833-
551 10001153

MEŠANA, metrska drva v Poljanski
dolini, na vašo željo jih razžagamo, ☎
04/51-88-056 10001187

SMREKOVO hlodovino boljše kvalite-
te, ☎ 041/665-360 10001154

SUH žagan les divje češnje, dim. 5 in
3 cm, ☎ 051/204-264 10001189

SUHE smrekove plohe, 5 cm in suha
bukova drva, 5 m3, ☎ 031/706-358

10001170

KUPIM

SMREKOVO hlodovino, možen tudi
posek, plačilo z gotovino, ☎ 051/
202-229 10001139

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

GARAŽNA vrata 237 x 207 cm, cena
50 eur, dobro ohranjena, ☎ 04/59-
58-074 10001223

NOVA vhodna vrata s podbojem, zelo
ugodno, ☎ 041/271-953 10001202

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 10001128

DRVA okrogla, 30 eur, po dogovoru
razžagam in pripeljem, ☎ 070-323-
033 10001129

DRVA bukova, delno suha, 45 EUR,
mešana, delno suha, 40 eur, možnost
razreza in dostave, ☎ 040/338-719

10001130

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

10001021

SMREKOVA drva, razžagana za v
krušno peč ali centralno kurjavo, zelo
ugodno, ☎ 041/330-066 10001206

SUHA gabrova in javorjeva drva z raz-
rezom in dostavo, ugodno, ☎
041/350-263 10001200

SUHA mešana drva, možnost dostave
in razreza, ☎ 041/368-998 10001215

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

DOBRO ohranjeno kuhinjo, 2 omari in
pulti ter aparati, za simbolično ceno,
☎ 041/226-470 10001172

OMARA za dnevno, nizka z vitrinama,
moderen dizajn, bela, vsi predali na
tiho zapiranje, ☎ 041/543-876

10001219

POSTELJO 200 x 180, komoda,
dvod. in trod. omaro in ostalo opremo,
☎ 051/309-272

10001224

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

ELEKTRIČNI štedilnik s keramično
ploščo in pečico, ugodno, ☎ 04/59-
55-700

10001146

NOVO, zamrzovalno skrinjo LTH, 200
l, cena 150 EUR, ☎ 040/290-601

10001186

PODARIM

ELEKTRO motor od pralnega stroja,
☎ 04/059-025-615

10001177

VRTNA OPREMA
PRODAM

VRTNO garnituro, novo, naravnih oblik
hruška, ☎ 051/649-793

10001155

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko, uglasitev C,
F, B, nova, ugodno, 1.600 eur, ☎
041/451-603 10001209

KUPIM

DIATONIČNO harmoniko, C-S-B, ☎
041/598-004 10001140

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

NOVE smuči Elan 168 in novo masaž-
no banjo, ☎ 030/307-057 10001161

NOV biljard, ☎ 031/206-724 10001236

HOBI
PRODAM

DVA GOBELINA, že izdelana (tiger,
mačka), ☎ 041/356-008 10001226

OBLAČILA IN OBUTEV
PRODAM

POROČNO obleko, z vsemi dodatki,
enkrat oblečeno, kot nova, barva šam-
panjec, št. 40, po najnižji ceni, ☎
04/25-51-487 10001179

PODARIM

DEKLIŠKA oblačila od 10 do 16 let,
☎ 04/51-31-042 10001185

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OČALA na recept, okulistični pregledi,
kontaktne leče, popusti za upokojence
in člane sindikata. Optika Aleksandra,
Qlandia Kranj, C. 1. maja 77, ☎
04/234-234-2, www.optika.si 10001167

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

ALI MENJAM samonakladalko Men-
gele 30 super, 21 nožev, dobro ohra-
njeno, ☎ 031/387-397 10001134

CEPILEC drv - sveder in jedilni krom-
pir, ☎ 041/935-596 10001156

CISTERNO za olje, 2000 l in seno, ☎
040/661-892 10001136

CISTERNO za gnojevko, 2.700 l, Cre-
ina in čelni nakladalec Riko, ☎
031/253-521 10001214

GUMIVOZ, 15 col, ☎ 041/884-882
10001169

KOSILNICO, zapravljivček, kobilo, ☎
041/364-504 10001231

ROTACIJSKO kosilnico SIP 165 in
seno po izbiri, ☎ 031/669-284

10001175

ROTACIJSKO kosilnico Deutz Fahr
165, varilni aparat Iskra CO2 350A, ☎
040/212-819 10001207

SADILEC za sajenje koruze in 200 l
traktorsko škropilnico, ☎ 040/872-
496 10001211

TRAKTOR Štajer, l. 62, tehnično brez-
hibno z bočno koso, cena po dogovo-
ru, ☎ 040/352-060 10001195

KUPIM

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

TRAKTOR Univerzal, Zetor, Štore ali
IMT, lahko tudi v slabem stanju, plačilo
takoj, ☎ 051/203-387 10001011

PODARIM

GUMIJASTE travniške brane, ☎ 040/
951-707 10001164

PRIDELKI
PRODAM

5 SILAŽNIH bal in 100 ko kock sena
in otave, ☎ 04/25-22-569, 031/474-
211 10001230

BELI in rdeči jedilni in krmni krompir,
Prebačevo 45, ☎ 031/247-805

10001197

CVIČEK in modro frankinjo, odlične
kakovosti, ugodno, nad 50 l lahko do-
stavim, ☎ 031/398-837 10001071

FIŽOL v zrnju, domači, in ječmen za
krmo, ☎ 041/347-507 10001201

JEDILNI krompir desire, cena po do-
govoru, ☎ 040/301-064 10001192

KVALITETNO seno - nebalirano (Pol-
janska dolina), ☎ 031/811-931

10001157

OKROGLE silažne bale in jedilni krom-
pir, ☎ 041/347-248 10001171

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

ČB BIKCA, starega 10 dni ter jedilni in
krmni krompir, ☎ 040/355-865

10001176

BELEGA zajca za pleme, ☎ 040/
938-931 10001158

BELGIJSKO belo plavo teličko, staro
2 meseca, ☎ 040/610-958 10001143

BIKCA simentalca, starega 9 tednov,
☎ 04/23-12-355 10001232

BURSKE koze, kozlički, ovce, jagen-
čki, pl. ovni, nakladalka Hagedorn, ob-
račalnik SIP, ☎ 040/886-208 10001233

ČB BIKCA križanca, starega 10 dni,
Prebačevo 45, ☎ 031/247-805

10001196

ČB BIKCA, starega teden dni, ☎
031/356-669 10001203

DVE BREJI kravi simentalki, ☎
04/57-42-725 10001152

DVE KOZI, križani, ☎ 031/635-755
10001204

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

JARKICE v začetku nesnosti, ☎
04/25-51-487 10001180

JARKICE rjave, bele piščance za dopi-
tanje, rdeče peteline, teličko simentalko,
Hraše 5, ☎ 01/36-27-029 10001184

KOKOŠI RJAVE pred nesnostjo. Vsak
delavnik od 8. do 11. ure, sreda od 8. do
17. ure in sobota od 8. do 13. ure. Pe-
rutninarstvo Gašperlin, Moste 99, pri
Komendi, ☎ 01/83-43-586 10001142

KRAVO sim. po izbiri, brejo telico sim.
in menjam teličko sim. za bikca mesne
pasme, ☎ 04/23-11-964 10001212

NESNICE rjave, grahaste, črne tik
pred nesnostjo. Brezplačna dostava
na dom, Vzreja nesnic Tibaot, ☎
02/58-21-401 10001022

PAŠNO kravo ciko, drugič 7 mesecev
brejo, ☎ 04/25-03-220 10001227

PRAŠIČE, težke okrog 50 kg, ☎
04/25-95-600 10001135

TELICI, breji osem mesecev , ČB in si-
mental ter brejo kravo simentalko, ☎
04/19-38-376 10001246

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev,
☎ 040/206-049 10001151

TELICO simentalko, težko 260 kg, ☎
041/901-888 10001181

TELIČKO, belgijske pasme, staro 14
dni in teličko pasme limuzin, staro 10
dni. Obe sta mesne pasme, ☎
031/865-137 10001144

TELIČKO simentalko, staro deset dni,
okolica Bleda, ☎ 041/607-467

10001193

TELIČKO simentalko, staro 20 dni, ☎
04/25-25-879 10001198

TELIČKO simentalko, staro 15 dni, ☎
051/251-078 10001205

ZAJCE, zajklje in breje zajklje za ple-
me od 10 do 20 EUR, ☎ 040/316-
004 10001005

OSTALO
PRODAM

MESO od mladega bika in telička, ☎
04/25-21-062 10001245

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

MK ZALOŽBA razpisuje prosto delo-
vno mesto zastopnika - svetovalca za
trženje dodatnega, šolskega programa
našim stalnim strankam, pisne prošnje
Posredništvo Zdene Brovč, s. p., Vir-
maše 170, Škofja Loka 10000990

DELO na polju - pridelava zelenjave,
Zelenjavarstvo Teran, Hladnikova 33,
Križe, ☎ 041/648-543 10001145

HONORARNO zaposlimo izkušeno ši-
viljo iz Kranja in bližnje okolice, GM Mi-
loš Grajzar s.p., Pintarjeva ul. 2, Kranj,
☎ 041/559-558 10001163

JURČIČ & CO., Poslovna cona A 45,
Šenčur zaposli avtomehanika in avto-
kleparja - vzdrževalca tovornih vozil, ☎
041/761-400 10001141

AGRARNA SKUPNOST Gorjuše-
Nomen išče pastirja za sezono 2010.
Vsi zainteresirani pošljite pisne prijave
do 25.3.2010 na naslov Agrarna
Skupnost Gorjuše - Nomen, Planina
Javornik, Gorjuše 36 a, Boh. Bistrica

10001244

IŠČEM

POLAGANJE keramičnih ploščic, par-
ketarstvo, ☎ 040/200-365 10000986

ČIŠČENJE, likanje, varstvo otrok, po-
moč starejšim, imam izkušnje, ☎
051/428-551 10001229

IŠČEM DELO, čiščenje, pomoč sta-
rejšim osebam, gospod. dela, Kranj z
okolico, ☎ 051/605-303 10001194

IŠČEM DELO kot voznik kombija red-
no ali pogodbeno, ☎ 041/758-958

10001243

IŠČEM DELO, polaganje keramičnih
ploščic, parketarstvo, ☎ 040/200-
365 10001208

DUO ROLO išče delo na zabavah, ob-
letnicah, porokah z  domačo in zabav-
no glasbo, ☎ 041/224-907 10001222

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI
NUDIM

REŠITEV vseh Vaših poslovnih proble-
mov! Poslovne rešitve d. o. o.,  mag.
Boris Gerjovič MBA, Razlagova 22,
Maribor, ☎ 040/212-269 10001241

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
marniki, markize, www.asteriks.net

10001131

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 10001107

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

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d. n. o., Jelov-
škova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-614,
041/680-751 10001120

BARVANJE fasad in napuščev, izdela-
va izolacijskih fasad, slikopleskarstvo,
Operis, d.o.o., C. ob ribniku 26, Mi-
klavž, ☎ 070/348-899 10001190

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

IZVAJAM vsa gradbena dela, adapta-
cije, notranje omete vseh vrst, fasade,
hitro in poceni, Adil Sopaj s.p., Sr. Bit-
nje 31, Žabnica, ☎ 041/583-009

10001009

KITANJE in beljenje, hitro in kvalitet-
no, Nahtigal Roman s.p., Šorlijeva 19,
Kranj, ☎ 031/508-168 10001210

KOVANE OGRAJE, vrtne in balkon-
ske, dvoriščna vrata, po naročilu, po
ugodni ceni, Goldi, d. o. o., Francarija
8, Preddvor, ☎ 041/684-389, 041/
209-454 10001166

NUDIM VAM obrezovanje sadnega
drevja, urejanje vrtov in okolice, Bran-
ko Gašperšič, s. p., Šorlijeva ul. 19,
Kranj, ☎ 040/993-406 10001239

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

10001191

POLAGAM keramične ploščice, Pe-
čarstvo  Lumpret Marjan s.p., Brode
11, Škofja Loka, ☎ 041/705-197

10001031

SLIKOPLESKARSTVO in fasadarstvo,
izvajamo tankoslojne izolacijske fasa-
de, stiropor, volna, kitanje, beljenje,
obdelava knaufa, pleskanje, Tomaž
Hafner, s. p., Dvorski trg 11, Preddvor,
☎ 041/841-897 10001149

SLO DOM - stene, stropi knauf, arm-
strong; izd. podstreh in adaptacije sta-
novanj; laminati, okna, vrata, str. okna
velux; pleskarska in vzdrževalna dela,
Slavko Markotič s.p., Suška c. 28, Šk.
Loka, ☎ 041/806-751

10001024

VRTNE žičnate ograje montiramo,
Goldi, d.o.o., Francarija 8, Preddvor,
☎ 041/684-389, 041/209-454

10001165

ZIDARSTVO IN FASADARSTVO izva-
ja vsa gradbena dela - novogradnje,
adaptacije, notranje omete in vse vrste
fasad, BYTYQI IN OSTALI, Gradbeni-
štvo d.n.o., Glavni trg 14, Kranj, ☎
041/760-614, 041/369-660

10001168

IŠČEM

UPOKOJENEC pri sedemdesetih iš-
čem osebo, ki bi me v primeru bolezni
za plačilo peljala k zdravniku, šifra: VI-
SOKO - ŠENČUR - CERKLJE

10001108

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

ZASEBNI STIKI
39-LETNI moški išče dekle za resno
zvezo, ☎ 041/281-343 10001049

SEM SAMSKA srednjih let, brez ob-
veznosti. Rada bi spoznala gospoda
do 60 let, ki je preskrbljen, ima svoje
stanovanje. Po možnosti brez nasled-
nikov., šifra: DEŽELA

10001132

ZELO OSAMLJENA 56- letna iščem
prijatelja. Pišite samo osamljeni in res-
ni, ☎ RESNA

10001237

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za
vse starosti. Brezplačno za mlajše žen-
ske, ostali dobite ogromno ponudb po
dostopni ceni, ☎ 031/836-378

10001183

RAZNO
PRODAM

LEPE VELIKONOČNE prtičke z ja-
genjčki in rožami - polno vezenje,
obrobljeno z lepo čipko, ugodno, ☎
031/621-858 10001174

MEŠALEC za beton, snežno rolbo Sti-
ga 8 KM, televizor z daljincem in na-
mizni sekular, ☎ 031/201-393

10001182

PVC CISTERNO, 1000 l v zaščiti  za
nafto, ☎ 031/580-119

10001242
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OSMRTNICA

V 93. letu je umrl dragi oče, dedek in pradedek 

Miroslav Ravnihar
iz Strahinja 2, Naklo 

Pogreb dragega pokojnika bo v petek, 5. marca 2010, ob 15.30 na pokopališču v Naklem. 
Od njega se lahko poslovite v petek, 5. marca 2010, od 9. ure dalje v tamkajšnji mrliški vežici.

Vsi njegovi

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

Nič ne čakaj, 
pokliči 
080 19 56!

Pridemo tudi  
na dom.
Dodatne informacije  
na www.sop.si.
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V ponedeljek, 8. marca 2010, bo minilo pet let, odkar naju je 
zapustil sin

Saško Fajfar
Nikoli ne boš pozabljen. Hvala vsem, ki postojite ob njegovem
grobu, mu poklonite lepo misel in prižgete svečo.

Starša

ZAHVALA

V 92. letu je umrla naša draga

Alojzija Kerničar
roj. Snedec, Španova mama

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, posebej Cilki Lom-
bar, prijateljem, znancem in botrom, ki ste ji stali ob strani v
času njene bolezni. Hvala dr. Kernovi in medicinski sestri Tat-
jani za večletno zdravljenje. Hvala vsem za izrečena sožalja,
darovano cvetje, sveče, darove za svete maše in vsem, ki ste jo
pospremili na njeno zadnjo pot. Zahvala tudi podjetju Navček,
gospodu župniku Mihu Lavrincu, pevcem iz Predoselj in
Društvu upokojencev Preddvor.

Vsi njeni
Bašelj, 23. februarja 2010

V SPOMIN

V nedeljo, 7. marca, bo minilo deset dolgih let, odkar v naši 
sredini ni več našega dragega moža in atija

Francija Drinovca
Hvala vsem, ki ga hranite v lepem spominu.

Vsi njegovi
Podbrezje, marec 2010

ZAHVALA

V 48. letu starosti nas je prerano zapustil naš dragi mož, oče,
sin, brat

Milan - Mišo Pelzel
iz Stražišča pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, darovano
cvetje, sveče in svete maše. Hvala osebju intenzivne terapije
nevrološke klinike. Hvala članom skupine Monroe, pevcem za
zapete pesmi, violinistki, bratu Dolfu za ganljiv poslovilni govor
ter pogrebnima službama Navček in Komunala Kranj. Zahvala
tudi g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred. Še enkrat
iskrena hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga v tako veli-
kem številu pospremili na njegovo zadnjo pot.

Žalujoči: žena Zdenka, sinova Nejc in Dejan ter ostalo 
sorodstvo
Februar 2010

ZAHVALA

V 87. letu nas je zapustil naš dragi mož, oče in stari oče 

Franc Čadež
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se g. župniku Jožetu Klunu za lep pogrebni obred
in pogrebno mašo. Hvala pogrebni službi Komunala Kranj, pev-
cem vokalne skupine Storžič, turističnemu društvu Kokrica in
gasilskemu društvu Kokrica. Posebej hvala Združenju šoferjev
in avtomehanikov iz Kranja, ki so ga pospremili s poslovilnim
govorom, praporom in častno stražo. Prisrčna zahvala osebju
zdravstvenega doma Kranj in bolnišnici Golnik za vsa zdravlje-
nja. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. 

Žalujoči: žena Viktorija, sinovi Milan, Andrej in Marjan 
z družinami
Kokrica, 1. marca 2010

ZAHVALA

V 69. letu nas je zapustil naš dragi

Stane Dolenec
iz Podpulferce

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sovašča-
nom, prijateljem, znancem in sodelavcem za izrečena sožalja,
cvetje, sveče, darove za cerkev, svete maše in molitve na domu ter
v poslovilni vežici. Zahvaljujemo se gospodu župniku Matiji Se-
lanu za lepo opravljen pogrebni obred, gospodu kaplanu Tinetu
Skoku pa za molitve in za obiskovanje našega Staneta na domu.
Prisrčna zahvala družinam Logar in Homan iz Podpulferce ter
Tomaževim iz Brodov za nesebično pomoč. Hvala vsem, ki ste ga
obiskovali v času njegove bolezni, in vsem, ki ste ga v tako veli-
kem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Podpulferca, Zminec, Gorenja vas

ZAHVALA
Tam onkraj zvezd je raj nebeški
in božji mir brez hrepenenja, 
kjer vrtnice cveto brez trnja,
kjer ni za radostjo trpljenja. 
(Ivan Zorman)

V 90. letu starosti nas je zapustila draga mama, stara mama, sestra, teta, tašča in prababica

Antonija Murnik
Martinovčeva mama iz Adergasa

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo v zadnjih mesecih obiskovali v domu. 
Hvala sosedom, sorodnikom, prijateljem, znancem in KUD Pod lipo iz Adergasa za 

izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in darove za svete maše. Zahvaljujemo se tudi 
osebju DSO Preddvor, g. župniku Petru Miroslaviču in g. Tonetu Liparju za lepo opravljen

pogrebni obred, Cerkvenemu pevskemu zboru iz Adergasa, pogrebni službi Pogrebnik
Dvorje in gospe Mimi. Prisrčna hvala vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti.

Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Adergas, 22. februarja 2010

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,
a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

(J. W. Goethe)

ZAHVALA

V 61. letu starosti nas je zapustil naš dragi sin, brat

Ivan Pogačnik
Iskreno se zahvaljujemo internističnemu in kirurškemu oddelku splošne bolnišnice 

Jesenice, sorodnikom, sodelavcem Iskraemeco - Bakelit, Iskra ISD - Plast, prijateljem, 
sosedom, znancem, župniku Bojanu Likarju, Komunalnemu podjetju Kranj in pevcem.

Žalujoči vsi njegovi

ZAHVALA
Dan jasni, dan oblačni v noči mine
srce veselo in bolno, trpeče,
upokoj'le bodo groba globočine.

(F. Prešeren)

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi drage mame, stare mame in tašče 

Ane Hrovat 
iz Žerjavca pri Jesenicah 

se zahvaljujemo vsem, ki so mamo Ano imeli radi, jo obiskovali in ji bili v njenem življenju
kadarkoli v pomoč. Vsem se zahvaljujemo za izražena pisna in ustna sožalja, darovane sveče

in cvetje ter spremstvo na njeni zadnji poti.

Vsi njeni
Hrušica, Zürich, Los Angeles, 26. februarja 2010

Tiho teče našega življenja reka,
tiho teče solza lepega spomina,
umre srce, a ostane bolečina
v srcu drugega in večnega spomina.

V SPOMIN

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.

(J. Medvešek)

Ostali so spomini zdaj,
slike govore,
v srcu bolečina je,
na licih še solze.
V duhovnem svetu zdaj si ti,
tam nekdaj srečamo se vsi.
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Ob koncu tedna bo prevladovalo delno jasno vreme z
občasno povečano oblačnostjo. Hladno bo. Možna bo tudi
kakšna snežna ploha.

PETEK

-4/3°C
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Boštjan Reberšek: 

"Sem predsednik Prosto-
voljnega gasilskega društva
Gorenja vas, ki slavi 110-let-
nico delovanja. Priznanje je
v ponos dvesto članom.
Starejši pionirji so državni
prvaki v orientaciji."

Mateja Rant

Bled - Nedelja je namreč
dan, ko v omenjenem hote-
lu starši in otroci zamenja-
jo svoji vlogi in za pripravo
kosila poskrbijo otroci. Pa
to ne kakršnegakoli kosila,
ampak takega, kot se spod-
obi za restavracijo v hotelu
s štirimi zvezdicami. 

Otroci so se tako minulo
nedeljo nadvse zavzeto po-
svetili pripravi brokolijeve
kremne juhe s profiteroli in
žafranovo peno, raviolov z
mandlji v omaki iz bučk,
svinjske ribice s pršutom in
pinjolami, kruhovega kip-
nika, čokoladnega sufleja
in drugih dobrot. V kuhinji
je zato vladal še večji vrvež
kot običajno, saj je trem ku-
harskim mojstrom poma-
galo kar 17 parov otroških
rok. Kljub temu nista bila
vodja kuhinje Uroš Štefelin
in njegov namestnik Jože
Godec videti prav nič ner-
vozna ali v skrbeh, da bi šlo
kaj narobe. Otroci so na-
mreč svoje delo vzeli nad-
vse resno in so pridno me-
šali, stepali, sekljali čebu-
lo, polnili modelčke za kip-
nik ... In seveda pridno po-
kušali pripravljene jedi, saj
je bilo ob vseh slastnih vo-
njavah, ki so se širile po ku-
hinji, res skoraj nemogoče
čakati do 12. ure, ko so 

lahko skupaj s svojimi star-
ši pripravljene dobrote 
pojedli za kosilo. Tako se
tudi Teja Gregorc ni mogla
upreti že na pogled pri-
vlačnemu parmezanovemu
čipsu. "Tega še nisem jedla,
zato sem ga pokusila in 
mi je všeč," je priznala. Že
pravi kuharski mojster pa
je Aleš Janša, ki se kuhar-
jem pridruži skoraj vsako
nedeljo. "Najraje priprav-
ljam glavne jedi, kot sta

meso in krompir," nam je
zaupal in pri tem budno pa-
zil na puranje fileje v cvrt-
niku. Zelo rad kuha tudi
Domen Arne Jelovčan, ki
pravi, da se tega večkrat loti
tudi doma. "Rad priprav-
ljam sladice, pri čemer k 
receptu vedno dodam kaj
svojega, saj rad eksperi-
mentiram." Male kuharske
mojstre sta pohvalila tudi
Uroš Štefelin in Jože Go-
dec. "Vsi se zelo potrudijo,

saj pripravljamo kar zahte-
ven meni." Sprva so na de-
lavnicah otroci pripravljali
zgolj enostavne jedi, je po-
jasnil Štefelin, a je bilo po-
tem prekmalu konec. "Pri
tako velikem številu otrok
je treba vse zaposliti. Seve-
da pa delo porazdelimo gle-
de na starost otrok," je še
razložil Godec. V kuhinji
namreč lahko preži kar pre-
cej nevarnosti, od nožev 
do vročine.
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Matjaž Kos: 

"Član Gorske reševalne služ-
be Tržič sem 28 let. Sem
vodnik reševalnega psa, prej
pa sem bil policist gorske
enote. Prav je, da nagradijo
tiste, ki se izpostavljamo ne-
varnosti pri reševanju."

Franci Pernuš: 

"Dosežek gasilcev v Lešah
je gradnja prizidka k domu.
V društvu sem petnajst let,
od letos pa podpoveljnik.
Priznanje društvu ob 110-
letnici bo spodbuda, da se
nam pridružijo še drugi."

Martina Jelovčan: 

"Od mladosti sem gasilka v
Javorjah. Imela sem vrsto
funkcij, sedaj pa sem pred-
sednica Mladinskega sveta
GZ Slovenije. Ne delam za-
radi priznanj, je pa lepo, da
cenijo prostovoljstvo."

Franc Arh: 

"Sem gasilec in jamarski re-
ševalec. Več akcij se je na-
bralo z gasilci iz Ribnega.
Na eni od jamarskih vaj sem
tudi sam potreboval pomoč.
Priznanje je zahvala za na-
zaj in obveznost za naprej."

Kosilo za prste obliznit ...
Ob nedeljah dopoldne se v kuhinji hotela Triglav na Bledu skupinice otrok na brezplačnih delavnicah
poglabljajo v skrivnosti velikih kuharskih mojstrov.

Priznanja 
Civilne zaščite
Stojan Saje

V torek je bila v Tržiču go-
renjska slovesnost ob dne-
vu Civilne zaščite. Med njo
so podelili priznanja posa-
meznikom in organizacijam
za dosežke. Peterico nagra-
jencev smo vprašali, kaj so
prispevali na tem področju.
Foto: Gorazd Kavčič

Slastnim skušnjavam se je bilo težko upreti ...

Kranj

Začela se je gradnja krožišča Beksl

V začetku tega tedna so se začela dela na bodočem krožišču
Bleiweisove in Koroške ceste, na tako imenovanem Bekslu.
Izvajalci del so postavil popolno zaporo Koroške ceste, in
sicer na delu od uvoza na parkirišče Policije in Gorenjske
banke do uvoza v parkirno hišo na kareju A. Promet po Blei-
weisovi za zdaj poteka nemoteno v obe smeri. Gradnja
krožišča bo predvidoma zaključena v juliju, vmes pa se
bodo zapore cest še spreminjale. Kot so povedali odgovorni
na kranjski občini, bodo Bleiweisov spomenik prestavili v
park pred Gorenjskim glasom. Njegova nova lokacija je že
vrisana v načrtu krožišča pri policiji. Kranjski mestni svetni-
ki so na sredini seji opozorili, da naj bodo pri gradnji novih
pridobitev v mestu bolj pozorni na zelene površine, saj je
zelenic in dreves v mestnem središču vse manj. V. S.

Kamnik

Projekt Delimo si avto

Center za razvoj Litija je v okviru evropskega projekta CO2-
NeuTrAlp izdelal spletni portal www.deliva.si, ki je name-
njen prebivalcem območja Srca Slovenije, kamor sodijo tudi
občine z območja Domžal in Kamnika, pri iskanju ali ponu-
janju skupnega prevoza. "Namen projekta je, da zainteresi-
rani vozniki preko spletnega portala ponujajo proste sedeže
v svojem vozilu za določeno relacijo, hkrati pa na tem porta-
lu proste sedeže iščejo iskalci prevoza. Tako si vsi potniki 
v vozilu delijo stroške z voznikom, hkrati pa zmanjšajo 
emisije CO2," je projekt, ki ga sofinancira Evropska unija in
je novost v slovenskem prostoru, opisal Gašper Kleč. J. P. 



PRILOGA GORENJSKEGA GLASA

08 PE
TE

K_
05

. 0
3.

 20
10GLASBA, KINO, TV

PRVA PARADA O
POLJUBIH

Na Televiziji Slovenija je že vse
pripravljeno za prvo oddajo Parada.
Spremljali jo boste lahko jutri zvečer. 

02

LJUDJE

MODNO, OKUSNO
IN KVANTNO

Na Bledu so nam konec tedna pri-
pravili večerno modno revijo na
krožniku, in jutranjo predstavitev
kvantne medicine. GAST v Celovcu
pa bo razširjen še na temo 'ognjene
vode'. / Foto: Anka Bulovec

KULTURA

ZNAN IZBOR PETIH
NAJBOLJŠIH 

S festivalom dramske pisave PreGlej
bo prihodnji petek prvič zadišalo po
letošnjem jubilejnem 40. tednu slo-
venske drame. Znanih pet nomini-
rancev za nagrado Slavka Gruma.
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rvič bosta na prvem
programu Televizi-
je Slovenija ob
19.55 voditelja Para-
de Saša Einsiedler

in Domen Valič (na fotogra-
fiji) spregovorila o poljubih
in o slovenski glasbi, kram-
ljala pa bosta z avtorico bese-
dil Elzo Budau, dramsko ig-
ralko Mileno Zupančič in ro-
kerjem Janezom Bončino -
Benčem.

Pevke in pevci Nuška Draš-
ček, Eva Hren, Nina Pušlar,
Tanja Žagar, Samuel Lucas
in Rudi Bučar se učijo bese-

dila pesmi o poljubih, ki so
jih pred njimi peli Mladi levi,
Alfi Nipič, Jože Kobler, Si-
mona Weiss, Zoran Predin
in Peter Lovšin. Dirigent Pa-
trik Greblo skupaj z Malimi
ekrani izpisuje "sveže" parti-
ture, plesalci plesne skupine
Maestro pod koreografskim
vodstvom Anžeta Škrubeta
pa se spoznavajo s tujimi
uspešnicami, saj so nekatere
od njih starejše od njih.

O tem, katera skladba se
bo ob koncu serije potegova-
la za naj slovensko skladbo,
bodo odločili gledalci, in si-
cer v studiu, s telefonskim
glasovanjem in na spletnem
naslovu omenjene oddaje.

PRVA PARADA
O POLJUBIH
Na Televiziji Slovenija je že vse pripravljeno za
prvo oddajo Parada. Spremljali jo boste lahko jutri
zvečer.

Alenka Brun

P

Šundr v kranjski Mitnici

Skupino Šundr sestavljajo štirje mladi glasbeniki in
Kranja in okolice. Igrajo slovenske ter tuje pop/rock
priredbe. Koncertirali bodo v Mitnici v Kranju v soboto,
6. marca. A. B.

Akustični punk 

Konec februarja so v polnem ljubljanskem Orto baru na-
stopili Jon Snodgrass, Tony Sly in Joey Cape. Intimna at-
mosfera v akustični izvedbi je bila sestavljena pretežno iz
komadov njihovih matičnih bendov. Vsi trije glasbeniki
prihajajo iz punkovskega okolja, in sicer Jon Snodgrass iz
Drag The River, Tony Sly iz No Use For a Name, Joey
Cape pa iz Lagwagon. Jon nastopa samostojno najdlje,
medtem ko sta Joey in predvsem Sly v tem manj izkuše-
na. Na odru se je najbolje počutil Cape, ki je poskrbel za
zabavanje publike, Sly, ki pred koncertom ni bil v najbolj-
šem sentimentalnem razpoloženju, je pod žarometi oži-
vel, Jon pa je komuniciranje s publiko zamenjal za igranje.
Vsi trije so bili izvrstni, kar so prisotni vračali s huronski-
mi aplavzi in spodbujajočimi prošnjami za dodatek. K. G.

Dobrodelno vižanje s harmoniko

21. marca prirejajo glasbeni večer, na katerem bodo za do-
bro voljo skrbeli ansambla Toneta Rusa in Roka Žlindre,
Gorenjevaški oktet s harmonikarjem Jožetom Vidergar-
jem, Navihanke, Nagelj, mlada harmonikarica Anja Kora-
čin iz Gorenje vasi ter Svetlin in Tone Petrič. Izkupiček
koncerta je namenjen za nakup opreme v novem gasil-
skem kamionu poljanskih gasilcev. Koncert se prične ob
16. uri v telovadnici pri OŠ Poljane, vstopnice pa so na že
na voljo. P. M. B.

Glamica Daša nastopila z Lošo

Kdo bi si mislil, da bo tiha blondinka Daša Gradišek (na
sliki), ki je najprej poizkusila s svojim glasom na enem
prvih šovov za talente (takrat je bil ta v domeni današnje
TV3), potem ji je uspelo postati del tria pevk oddaje Pi-
ramida, sledila je skupina Glam, na koncu pristala celo kot
spremljevalna članica skupine Plavi orkestar, ki je minuli
teden Halo Tivoli razprodal kar dvakrat. A. B.
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KINO SPORED

Petek, 5. 3.
17.00 ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI
15.50, 18.10, 20.30, 22.50 
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
17.05, 20.20 AVATAR 3D
18.45, 21.10, 23.40 DEVET
16.35 LEGIJA
21.40, 23.50 
MOŽJE, KI STRMIJO V KOZE
15.00 OBLAČNO Z MESNIMI 
KROGLICAMI 3D (sinhronizirano)
16.50, 19.00, 21.00, 23.10
PRESTOPNO LETO
19.10 VALENTINOVO

Sobota, 6. 3.
11.00, 13.20, 17.00
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI
13.00, 15.50, 18.10, 20.30, 22.50
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
17.05, 20.20 AVATAR 3D
12.20, 18.45, 21.10, 23.40 DEVET
16.35 LEGIJA
21.40, 23.50
MOŽJE, KI STRMIJO V KOZE
12.00, 15.00 OBLAČNO Z MESNIMI 
KROGLICAMI 3D (sinhronizirano)
12.10, 14.40, 16.50, 19.00, 21.00,
23.10 PRESTOPNO LETO
19.10 VALENTINOVO

Nedelja, 7. 3.
11.00, 13.20, 17.00 
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI
13.00, 15.50, 18.10, 20.30 
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
17.05, 20.20 AVATAR 3D
12.20, 18.45, 21.10 DEVET
16.35 LEGIJA
21.40 MOŽJE, KI STRMIJO V KOZE
12.00, 15.00 
OBLAČNO Z MESNIMI KROGLICAMI 3D
(sinhronizirano)
12.10, 14.40, 16.50, 19.00, 21.00
PRESTOPNO LETO
19.10 VALENTINOVO

Ponedeljek, 8. 3.
17.00 ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI
15.50, 18.10, 20.30 
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
17.05, 20.20 AVATAR 3D
12.20, 18.45 DEVET
16.35 LEGIJA
21.40 MOŽJE, KI STRMIJO V KOZE
15.00 OBLAČNO Z MESNIMI 
KROGLICAMI 3D (sinhronizirano)
16.50, 19.00, 21.00 PRESTOPNO LETO
19.10 VALENTINOVO

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ
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eden slovenske dra-
me, ki bo konec
tega meseca v Kra-
nju doživel svojo

štirideseto izvedbo, je tik
pred vrati. Trenutku primer-
no je organizator tedna, Pre-
šernovo gledališče Kranj, v
teh dneh objavil tudi imena
letošnjih nominirancev za
nagrado Slavka Gruma. Le-
tos se je za prestižno nagrado
v slovenskem prostoru, na-
menjeno izvirnim sloven-
skim dramskim delom, pote-
govalo triinpetdeset dram, v
izbor pa so sodili tudi trije
lanski nominiranci. "Od tega
je bilo trinajst del bodisi bral-
no ali v celoti že uprizorjenih
oziroma objavljenih, dve deli
pa se nekoliko popravljeni v
izboru pojavljata znova," je
povedala predsednica žirije
za nagrado Slavka Gruma
Jera Ivanc in poudarila, da je
komisija pri izboru imela
zelo stroga merila, saj v pr-
vem izločanju v ožji krog ni
izbrala nobenega besedila, v
drugem poskusu pa so v šir-
ši krog izbrali petnajst bese-
dil. "To ne pomeni, da v le-
tošnjem izboru ni del, ki po
kakovosti ne izstopajo od
drugih, predvsem smo sprva
v žiriji imeli zelo različna
mnenja okrog petih nomini-
rancev." 

Strokovno podkovana in
tudi generacijsko pestra žiri-
ja v sestavi že omenjena Jera
Ivanc, Vasja Predan (gledali-
ški kritik in publicist), mag.
Tea Rogelj (dramaturginja),
Vesna Slapar (igralka) in Rok
Vevar (teatrolog in gledališki
kritik) je za nagrado Slavka
Gruma 2010 nominirala av-
torje: Janez Janša, Slovensko
narodno gledališče - Govorni
material za poljubno število iz-
vajalcev; Žanina Mirčevska,
Luknja; Ivo Prijatelj, Toten-
birt; Simona Semenič, 24 ur,
in Ivo Svetina, Grobnica za
pekarno - Skoraj dokumentar-
na drama. Med nominirani-
mi so torej trije doslej že na-

grajeni avtorji, Semeničeva
in Mirčevska sta nagrado
prejeli lani, v preteklosti pa
tudi že Svetina. Kot je pove-
dala Ivančeva, pa tudi Ivo Pri-
jatelj ni novo ime v slovenski
dramatiki, ampak gre za
psevdonim avtorja z že izri-
sano dramsko pisavo. Bese-
dilo 24 ur je bilo že predstav-
ljeno v Pregleju in v bralni
uprizoritvi v New Yorku. "Ob
branju na natečaj prispelih
besedil in pri izboru smo v
žiriji iskali tudi odgovor na
vprašanje, ali dobra dramati-
ka še vedno pripada tako lite-
raturi kot gledališču ali zgolj
slednjemu. Pri tem se nam
kot drugačno kaže predvsem
besedilo Janeza Janše, ki je
sveže in zelo aktualno, a bi ga
težko uvrstili v tipično litera-
turo." Dobitnik nagrade Slav-
ka Gruma bo znan na za-
ključni prireditvi Tedna slo-
venske drame, 2. aprila.

Uvod v TSD bo letos sicer
zaznamoval festival dramske
pisave Preglej na glas, ki bo
potekal med 12. in 19. mar-
cem v dvorani Duše Počkaj v

Cankarjevem domu. Festi-
val, čigar ideja sega pet let na-
zaj in je povezan z dramski-
mi delavnicami 35. TSD, bo
Gledališče Glej letos pripravi-
lo v sodelovanju s Cankarje-
vim domom in bo na neki
način predpriprava na kranj-
ski teden. Na vprašanje, za-
kaj bralnih oziroma koncert-
nih uprizoritev ne pripravlja-
jo v Kranju, kot je bilo to prva
leta, nam je odgovorila vodja
umetniškega oddelka Prešer-
novega gledališča Marinka
Poštrak: "Ko smo pred leti v
okviru TSD začeli z bralni-
mi uprizoritvami, so se te iz-
kazale za odlično potezo.
Odziv strokovne javnosti, ki
so ji te uprizoritve v prvi vr-
sti namenjene, je bil dober
in izoblikoval se je majhen,
a stalen krog občinstva.
Naša želja pa je predvsem,
da s koncertnimi uprizorit-
vami promoviramo avtorje
dramskih tekstov in njihova
dela in jih predstavimo po-
tencialnim bodočim upo-
rabnikom, vodjem gledališč,
dramaturgom, režiserjem,

gledališkim kritikom ... Ker
je Kranj vendarle v smislu
gledališke stroke premaj-
hen, smo se zato odločili za
Ljubljano, kjer je krog tistih,
ki jih tovrstne uprizoritve
zanimajo, precej širši." 

Festival Preglej se tokrat
deli na tri vsebinske sklope.
Prvi, najbolj obširni sklop
so bralne uprizoritve slo-
venskih izvirnih dramskih
besedil, od katerih večino
predstavljajo besedila, no-
minirana za Grumovo na-
grado. Drugi sklop pred-
stavlja avtorska izmenjava s
sosednjo Hrvaško, tretji
sklop pa nastopi dramskih
avtorjev, ki se preizkušajo
tudi kot performerji. Preglej
se bo v Cankarjevem domu
začel v petek, 12. marca, ob
20. uri s kolažem bolj ali
manj lahkih del, v prihod-
njih dneh bodo najprej upri-
zoritve del nominirancev, 17.
marca pa bo na sporedu
okrogla miza Sodobni dra-
matik v vlogi performerja.
Vstop na vse dogodke v okvi-
ru festivala Preglej na glas je

PETEK_05. 03. 2010 03

KULTURA

ZNAN IZBOR PETIH NAJBOLJŠIH 
S festivalom dramske pisave PreGlej bo prihodnji petek prvič zadišalo po letošnjem jubilejnem 
40. tednu slovenske drame. Znanih pet nominirancev za nagrado Slavka Gruma.

Igor Kavčič

T

Škofja Loka

Koncertni cikel nadaljuje Aeternum

Danes, v petek, 5. marca, in jutri, v soboto, 6. marca,
obakrat ob 19. uri v Sokolskem domu v Škofji Loki, se bo
mednarodni koncertni cikel nadaljeval z dvema koncer-
toma. Prvi dan se bo z deli G. P. Telemanna predstavil
instrumentalni ansambel Aeternum, v soboto pa Ko-
morni zbor Aeternum, obakrat pod umetniškim vod-
stvom Aca Bišćevića. I. K.

Dovje

Od jutra do večera

V nedeljo, 7. marca, ob 18. uri bo v Kulturnem domu na
Dovjem ponovitev zelo uspešne predstave domačega
KUD-a Jaka Rabič Od Jutra do večera. I. K.

Radovljica

Slike Mire Gašperlin

V prostorih osrednje poslovalnice Gorenjske banke v
Radovljici je marca na ogled razstava likovnih del Mire
Gašperlin, članice likovnega društva Dolik z Jesenic. V
poslovalnici že več let redno gostijo slikarske in fo-
tografske razstave umetnikov z Gorenjskega in tokrat se
prvič predstavlja Gašperlinova, sicer doma z Ljubnega.
Na ogled so njene slike v pastelni tehniki, ki jih je
naslikala za knjigo Lebdenje, pesnika, pisatelja in preva-
jalca Rajka Jerama. I. K.

Tržič

Fotografije beneških mask

V Galeriji Vogal je na ogled razstava fotografij Milana Ma-
lovrha iz cikla Beneške maske. V Tržiškem muzeju, ki skrbi
za razstavno dejavnost galerije, so razstavo sprva pripra-
vili ob sprejemu sponzorjev, donatorjev in dobrotnikov
Tržiškega muzeja. Kot je povedal kustos Aljaž Pogačnik,
pa so se zaradi velikega zanimanja odločili, da razstavo
odprejo tudi za javnost. Na ogled bo od sobote, 6. marca,
do 4. aprila, vsako soboto med 10. in 12. uro, oziroma po
dogovoru. Za ogled zunaj predvidenega termina lahko in-
teresenti pokličete na tel. 04/59 23 810. I. K.

Med petimi avtorji, katerih dramska besedila so letos nominirana za nagrado Slavka Gruma,
sta tudi lanski Grumovi nagrajenki Žanina Mirčevska in Simona Semenič. I Foto: Matic Zorman

HUMANITARNI KONCERT
za otroke z downovim sindromom

Športna dvorana Zlato polje
(Tehniški šolski center Kranj)

Kidričeva 55, Kranj
12. marca 2010 ob 18. uri

NASTOPAJOČI:
● Pihalni orkester Šenčur
● Solisti: Elda Viler, Oto Pestner, Pro Anima Singers 

s Simfoniki pod vodstvom dirigenta Marka Hribernika
● Plesni klub Zebra
● Otroci z downovim sindromom
● Eva Pirnat

PROGRAM POVEZUJETA: Vanja Umnik in Darko Torkar 

Vstopnina 10 EUR
Vstopnice so naprodaj v prostorih Gorenjskega glasa, Zavoda za turizem

Kranj, Gostilnici Kresnik Naklo in eno uro pred koncertom. 
Izkupiček bo namenjen obravnavi otrok.  VLJUDNO VABLJENI!
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Vabljeni na ogled rastave 
del slikarke in oblikovalke
Dreje Novak

Razstava bo v avli 
Gorenjskega glasa na 
ogled od 18. februarja 
do 18. marca 2010

Vljudno vabljeni!
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naročnine
04/201 42 41, e-pošta: narocnine@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si



04 PETEK_05. 03. 2010

VROČA ŽEMLJICA, SANJE, TV

PETEK, 5. 3.

10.05 Anatomija katastrofe 10.55 Bogataši v
Las Vegasu 11.45 To nenavadno življenje
12.15 Živalski čudeži 13.05 Zdravnice 13.55
Vohunjenje 14.20 Policija na delu 15.10 Napa-
ka? 15.35 Mestni zdravniki 16.25 Spremenilo
mi je življenje 17.10 Anatomija katastrofe
18.00 Bogataši v Las Vegasu 19.00 Policija na
delu 19.50 Napaka? 20.15 Hitro ukrepanje
21.05 Jasnovidni detektivi 21.55 Srhljivo
22.50 Moč, oblast in pravičnost 23.35 Dokazi 

06.00 Maščevanje ljubezni, 51. del 06.55 Za-
ljubljena, 16. del 07.50 Judeževa žena, 60. del
08.45 V iskanju očeta, 49. del 09.40 Usoda, 88.
del 10.30 Miza za tri, 75. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 72. del 12.20 Družinske vezi, 110. del
13.10 Judeževa žena, 60. del 14.05 V iskanju
očeta, 49. del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 3. del
15.55 Miza za tri, 75.-76. del 17.40 Maščeva-
nje ljubezni, 51. del 18.35 Skrivnosti ljubezni,
4. del 19.30 Usoda, 88. del 20.20 Miza za tri,
76. del 21.10 Skrivnosti ljubezni, 4. del 22.05
Družinske vezi, 110. del 23.00 Nič več, 12. del
23.55 Judeževa žena, 60. del

SOBOTA, 6. 3.

08.55 Predani Las Vegasu 09.45 Živalski čude-
ži 10.30 Katastrofe stoletja 11.20 Pod krinko
12.15 Rojstvo 13.10 Družinsko drevo 14.00
Predani Las Vegasu 14.45 Živalski čudeži 15.30
Katastrofe stoletja 16.20 Pod krinko 17.10
Zdravnice 18.00 Nevarna reševanja 18.55 Pra-
vica za vse 20.40 Žena, mati in lovka na glave
21.05 Zločini v Avstraliji 21.55 Policijske enote
22.40 Moč, oblast in pravičnost 23.30 Okost-
njaki pripovedujejo 00.15 Pravica za vse

06.00 Idealen par, 10. del 06.55 Judeževa
žena, 56.-60. del 11.20 Kuhamo s slavnimi.
kuh., oddaja, 18. del 12.20 Nikoli ni prepozno,
122. del 13.10 Skrivnosti ljubezni, 1.-4. del
16.50 Sanjski moški, 23. del 17.40 Maria Rosa
išče ženo, 88. del 18.35 Idealen par, 10. del
19.30 Moške zgodbe, 28. del 20.30 Tako je živ-
ljenje, 30. del 21.25 Maščevanje 23.00 Donja
Flor, 17. del 23.55 Življenje z Anito, 15. del
00.50 Idealen par, 10. del 01.40 V iskanju oče-
ta, 45.-49. del 

NEDELJA, 7. 3.

08.05 Družinsko drevo 08.55 Legende Las Ve-
gasa 09.45 Živalski čudeži 10.30 Katastrofe
stoletja 11.20 Otrok za rešitev najinega sina
12.15 Rojstvo 12.40 Rojstvo 13.10 Družinsko
drevo 14.00 Legende Las Vegasa 14.45 Živalski
čudeži 15.30 Katastrofe stoletja 16.20 Otrok za
rešitev najinega sina 17.10 Zdravnice 18.00
Nesnagi za petami 18.55 Spremenilo mi je živ-
ljenje 00.50 Nesnagi za petami 

06.00 Idealen par, 10. del 06.55 Miza za tri,
72.-76. del 11.20 Tako je življenje, 30. del
12.20 Maščevanje ljubezni, 47.-51. del 16.50
Sanjski moški, 24. del 17.40 Maria Rosa išče
ženo, 89. del 18.35 Idealen par, 10. del 19.30
Moške zgodbe, 29. del 20.30 Moške zgodbe,
30. del 21.25 Maščevanje 23.00 Donja Flor, 18.
del 23.55 Življenje z Anito, 16. del 00.50 Idea-
len par, 10. del 01.40 Usoda, 84.-88. del 

PONEDELJEK, 8. 3.

10.55 Mejna policija 11.45 Pod nožem 12.15
Živalski čudeži 13.05 Zdravnice 13.55 Dobili
ste delo 14.20 Policija na delu 15.10 Napaka?
15.35 Mestni zdravniki 16.25 Spremenilo mi je
življenje 17.10 Anatomija katastrofe 18.00
Mejna policija 19.00 Policija na delu 19.50 Na-
paka? 20.15 Medicinski detektivi 21.10 Nepo-
jasnjene skrivnosti 21.55 Srhljivo 22.50 Moč,
oblast in pravičnost 23.35 Morilci 00.00 Medi-
cinski detektivi 00.50 Nepojasnjene skrivnosti 

08.45 V iskanju očeta, 50. del 09.40 Usoda, 89.
del 10.30 Miza za tri, 76. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 73. del 12.20 Družinske vezi, 111. del
13.10 Judeževa žena, 61. del 14.05 V iskanju
očeta, 50. del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 4. del
15.55 Miza za tri, 76.-77. del 17.40 Maščeva-
nje ljubezni, 52. del 18.35 Skrivnosti ljubezni,
5. del 19.30 Usoda, 89. del 20.20 Miza za tri,
77. del 21.10 Skrivnosti ljubezni, 5. del 22.05
Družinske vezi, 111. del 23.00 Nič več, 13. del
23.55 Judeževa žena, 61. del 00.50 Kriva te lju-
bezni, 73. del 

TOREK, 9. 3. 

10.55 Mejna policija 11.45 Pod nožem 12.15
Živalski čudeži 13.05 Zdravnice 13.55 Dobili
ste delo 14.20 Policija na delu 15.10 Napaka?
15.35 Mestni zdravniki 16.25 Spremenilo mi je
življenje 17.10 Anatomija katastrofe 18.00
Mejna policija 19.00 Policija na delu 19.50 Na-
paka? 20.15 Medicinski detektivi 21.10 Nepo-
jasnjene skrivnosti 21.55 Srhljivo 22.50 Moč,
oblast in pravičnost 23.35 Morilci 00.00 Medi-
cinski detektivi 00.50 Nepojasnjene skrivnosti 

08.45 V iskanju očeta, 51. del 09.40 Usoda, 90.
del 10.30 Miza za tri, 77. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 74. del 12.20 Družinske vezi, 112. del
13.10 Judeževa žena, 62. del 14.05 V iskanju
očeta, 51. del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 5. del
15.55 Miza za tri, 77.-78. del 17.40 Maščeva-
nje ljubezni, 53. del 18.35 Skrivnosti ljubezni,
6. del 19.30 Usoda, 90. del 20.20 Miza za tri,
78. del 21.10 Skrivnosti ljubezni, 6. del 22.05
Družinske vezi, 112. del 23.00 Nič več, 14. del
23.55 Judeževa žena, 62. del 

SREDA, 10. 3.

10.05 Anatomija katastrofe 10.55 Mejna poli-
cija 11.45 Pod nožem 12.15 Živalski čudeži
13.05 Zdravnice 13.55 Dobili ste delo 14.20
Ljudje brez nog 15.10 Napaka? 15.35 Mestni
zdravniki 16.25 Spremenilo mi je življenje
17.10 Anatomija katastrofe 18.00 Mejna poli-
cija 19.00 Ljudje brez nog 19.50 Napaka?
20.15 Medicinski detektivi 21.10 Nepojasnje-
ne skrivnosti 21.55 Srhljivo 22.50 Moč, oblast
in pravičnost 23.35 Morilci 

08.45 V iskanju očeta, 52. del 09.40 Usoda, 91.
del 10.30 Miza za tri, 78. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 75. del 12.20 Družinske vezi, 113. del
13.10 Judeževa žena, 63. del 14.05 V iskanju
očeta, 52. del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 6. del
15.55 Miza za tri, 78.-79. del 17.40 Maščeva-
nje ljubezni, 54. del 18.35 Skrivnosti ljubezni,
7. del 19.30 Usoda, 91. del 20.20 Miza za tri,
79. del 21.10 Skrivnosti ljubezni, 7. del 22.05
Družinske vezi, 113. del 23.00 Nič več, 15. del
23.55 Judeževa žena, 63. del 

ČETRTEK, 11. 3. 

10.55 Mejna policija 11.45 Pod nožem 12.15
Živalski čudeži 13.05 Zdravnice 13.55 Dobili
ste delo 14.20 Zasebna življenja: Ljudje brez
nog 15.10 Napaka? 15.35 Mestni zdravniki
16.25 Spremenilo mi je življenje 17.10 Anato-
mija katastrofe 18.00 Mejna policija 19.00
Mali veliki ljudje 19.50 Napaka? 20.15 Medi-
cinski detektivi 21.10 Nepojasnjene skrivnosti
21.55 Srhljivo 22.50 Moč, oblast in pravičnost 

07.50 Judeževa žena, 64. del 08.45 V iskanju
očeta, 53. del 09.40 Usoda, 92. del 10.30 Miza
za tri, 79. del 11.25 Kriva te ljubezni, 76. del
12.20 Družinske vezi, 114. del 13.10 Judeževa
žena, 64. del 14.05 V iskanju očeta, 53. del
15.00 Skrivnosti ljubezni, 7. del 15.55 Miza za
tri, 79.-80. del 17.40 Maščevanje ljubezni, 55.
del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 8. del 19.30 Uso-
da, 92. del 20.20 Miza za tri, 80. del 21.10
Skrivnosti ljubezni, 8. del 22.05 Družinske vezi,
114. del 23.00 Nič več, 16. del 
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TV SPORED

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

"Rada bi vam opisala sanje, ki
sem jih sanjala že veliko let
nazaj, natančneje ob smrti
moje babice. Teh sanj nisem
nikoli pozabila in še danes ne
vem, kaj so pomenile. Sanje
so se mi ponavljale teden dni
zapored in so bile povsem
identične. Znašla sem se pri
svoji rojstni hiši. Tam sem ži-
vela z babico do njene smrti,
povozil jo je avto. Ob hiši je te-
kla majhna rečica (v resnici
tam ni ničesar). Sonce sije,
nebo je modro, jaz se odpra-
vim na sprehod po vasi. Na
poti nazaj že od daleč vidim
svojo rojstno hišo in babico, ki
se sklanja nad reko. Vidim, da
sta se pridružili še moji teti, ki
sta tudi že bili pokojni takrat,
in opazovali babico. Naenkrat
babici spodrsne in pade v reko.
Teti pa kar stojita in jo gleda-
ta, ne da bi ji priskočili na po-
moč. Zaženem se do reke, da
bi rešila babico, ona pa niti
roke ne stegne, da bi prijela

mojo, in se očitno kar sprijaz-
ni z usodo. Preden se potopi,
me pogleda in me roti - "moli
zame" in v tem trenutku sem
se vedno prebudila. Te sanje
sem sanjala teden dni zapored
in vsak dan so bile sanje čisto
enake in brez najmanjše spre-
membe. Moram dodati, da ko
sem darovala za sveto mašo,
so se sanje prenehale, o babici
pa nisem nikoli več sanjala
niti v kakšnih drugih sanjah."
Dušica

Draga Dušica,
že veliko pred našim štetjem
so kitajski učenjaki verjeli, da
sanje nastanejo, ko se duša
začasno loči od telesa. V tem
stanju se lahko pogovarja z
"duhovi" ali dušami umrlih.
To mišljenje se je nekako pri-
jelo v vseh kulturah in vero-
vanjih - tudi v naši. Žal ni
prostora, da bi si lahko ogle-
dali različne teorije, ki so se
oblikovale v zvezi s sanjami

o pokojnih. Običajno pa nas
ne "obiskujejo" brez razloga
- lahko prosijo odpuščanja
ali tudi za molitve, kot v tvo-
jem primeru. Ljudje s podo-
bnimi izkustvi zatrjujejo, da
gre jemati takšne prošnje
zelo resno. Po katoliškem ve-
rovanju se mora duša po
smrti najprej očistiti v vicah.
To stanje bi naj bilo zelo
mučno, ker duša dojame na-
tančen smisel, za kaj je bila
poslana na zemljo. Jasno do-
jame, kje je grešila in kje skre-
nila s poti. Prav tako začuti v
vsej svoji biti, da je ustvarje-
na za Boga in da bo srečna
šele, ko se bo združila z njim.
Te duše sicer goreče molijo,
vendar zase zaman - zato jim
moramo mi pomagati, kajti
brez pomoči z zemlje bodo
obstale na mestu. Katoliška
tradicija v tem smislu trdi, da
je najbolj učinkovito sredstvo
daritev sv. maše. In ker se ne
ve, koliko časa traja očiščeva-

nje, je dobro, da ne preneha-
mo moliti ... 
Omeniti je treba sv. Favstino
Kowalsko - njo so namreč
redno v sanjah obiskovale
duše pokojnih in jo prosile za
pomoč: "Neko noč je prišla k
meni ena od naših sester, ki
je umrla pred dvema mese-
cema. Bila je v prvem koru.
Zagledala sem jo v strašnem
stanju, vso v plamenih, z bo-
lestno spačenim obrazom.
To je trajalo kratek čas in je
izginila. Presunil me je strah,
ker nisem vedela, ali trpi v vi-
cah ali v peklu. Kljub temu
sem podvojila svoje molitve
zanjo ... Čez nekaj časa je
spet prišla ponoči k meni,
vendar že v drugačnem sta-
nju. Ni bila več v plamenih
kakor prej in njen obraz je ža-
rel, oči so ji sijale od veselja." 
Očitno si izpolnila željo oz.
prošnjo svoje babice in po-
magala njeni duši, da najde
mir.

Survivor vikend na Krvavcu

Škofjeločanka Teja Lapanja, finalistka letošnjega šova
Survivor, se je podala še v organizacijske vode. Ta ko-
nec tedna organizira Survivor vikend, ki se ga udeležu-
je devet tekmovalcev, ki so se poleti za "preživetje" bo-
rili na Filipinih. Prvi dogodek je bil že včeraj zvečer v
Sputnik baru na Viču v Ljubljani, jutri in v nedeljo pa
boste tekmovalce pobližje lahko spoznali še na Krvav-
cu. Jutri, v soboto, bo program potekal v Eskimski
vasi, v nedeljo pa bo v restavraciji Sonček še Heineken
žur. M. B.

onec lanskega leta je
Tinkara Kovač, ena
bolj cenjenih in
ustvarjalnih sloven-
skih glasbenic in av-

toric, izdala album največjih
uspešnic, album z izborom
skladb iz njene trinajstletne
glasbene kariere, album z
naslovom The Best Of. Sledil
je veliki koncert Če je to vse v
Kinu Šiška, na katerem je
Tinkara navdušila. Na radij-
skih postajah lahko slišite
tudi istoimensko skladbo in
Ljubezen je padla z neba, Če
je to vse, pa se vrti tudi že v
vizualni obliki. 

Letos pa Tinkara nadaljuje
niz koncertov po Sloveniji. V
prvi polovici meseca marca

jo čaka kar nekaj nastopov s
poudarkom in posvetilom
ženskemu občinstvu, saj se
bliža dan žena. Za 8. marec
bo nastopila v Portorožu kot
gostja Eroike, naslednji dan
bo osvajala mariborski Štuk,
sledila bosta Sežana in po-
tem še Celje. 

Pravi, da se morda vrača na
oder celo manjkrat, vendar z
večjimi projekti. Pripravlja
novi album, a je o njem mal-
ce skrivnostna. Pove le, da
glasbeno sicer ostaja Tinkara,
vendar si vedno več upa in
verjetno bo na novem albu-
mu tako tudi več eksperi-

mentiranja, večja fuzija med
različnimi stili. V prihodnosti
pa pripravlja festival, ki se bo
imenoval Ženski glasovi, kjer
bo združila imena velikih slo-
venskih žensk, povabila šest
vokalist iz različnih koncev
sveta (lokacija naj bi bila Ma-
ribor), kar bo kot nekakšna
kampanja za materinske do-
move in varne hiše.

Na Emi se je pojavila v do-
kaj svojem modnem slogu s
prepoznavno flavto, vsemu
pa je dodala še klobuk, kar je
komentirala, da je že Bob
Dylan nekoč rekel, da so tisti,
ki imajo klobuk, nekakšni sa-
mosvoji gospodarji, pripove-
doval pa naj bi tudi zgodbo o
lastni svobodi. Ja pa tudi
mama, kar namerava ostati
tudi v prihodnje in ta vloga jo
neizmerno veseli.

NAJBOLJŠE S TINKARO
Tinkara Kovač se vrača na koncertne odre. Pravi, da morda celo manj, vendar z večjimi projekti. O
novem albumu pa je še zelo skrivnostna.

Alenka Brun

K

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ
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HUMOR, POTOPIS

adnji dan Romu-
nije. Vzhodni del
države, skozi kate-
rega smo se pelja-
li proti meji z

Moldavijo, je že na prvi po-
gled deloval kot manj razvit,
kot so mesta in kraji pod
Transilvanskim gorovjem.
Zastarane ceste se vijejo pre-
ko gričevnate pokrajine bolj
ali manj obdelanih polj, v
glavnem pa travnikov. Na Ir-
skem recimo tako rekoč ni
travnate površine, na kateri
se ne bi pasle črede goveda
ali ovac, tukaj pa je tik pred
vasjo treba zmanjšati hitrost
na 30 km/h, ker gruča otrok
ob robu ceste domov vodi
kakih pet bolj ali manj po-
slušnih krav. Seveda počitni-
ce so in otroci cele dneve
preživijo na paši, kjer uga-
njajo take in drugačne norči-
je. Kratkohlačnikom, ki nas
razposajeni pozdravljajo in
nam mahajo, vračamo po-
zdrave s hupanjem ..., sam
pa hkrati razmišljam, ali 
je bilo mogoče tako videti
otroštvo naših staršev v letih
po 2. svetovni vojni. France
Bevk: Pastirci. Na stare čase
me vedno spomnijo tudi

električni daljnovodi na ve-
gastih lesenih drogovih, ka-
kršnih pri nas vsaj že tride-
set let ni več.

Kamp ali nekaj podobnega
smo poskušali najti že v
manjšem mestu Bacau, ker
pa nismo imeli ravno srečne
roke, smo se odločili narediti
še dobrih sto kilometrov do
mesta Vaslui, od koder je le
še kakih petdeset kilometrov
do meje z Moldavijo. Aljaž
na nekem zemljevidu "odkri-
je" kamp v bližnji vasi Lipo-
vat. Gremo pogledat, kaj bi to
bilo. Razen ugotovitve, da je
Adergas v primerjavi s to vas-
jo velemesto, nismo našli
prav nič. Preostane nam le še
plan B, tako imenovani "lesi
se vrača", saj smo kakih pet-
najst kilometrov nazaj ob ce-
sti zasledili dva motela. Pri
na oko lepšem preberemo La
Livada, zasledimo tri zvezdi-
ce, kup enih zastavic, za veli-
kim ograjenim parkiriščem
pa povsem nova zgradba.
Gremo vprašat kolk' bo to
d'narja. Punca na recepciji
nam za dve sobi naračuna 50
evrov za tri, 40 za dve osebi.
Plus zajtrk seveda. Glede na
to, da je bila ura že devet zve-
čer in nobene boljše izbire,
seveda nismo dosti razmiš-
ljali. 

Kuhinja še dela. Super, veče-
rja bo. Z našim potovalnim
slogom oblačenja smo tam
sredi finih zaves z naborki, na
nobel stolih, za prav takimi
mizami najbrž izpadli nekoli-
ko neprimerno, tovrstni po-
misleki pa so izginili takoj, ko
sem pred sebe dobil krožnik s
kurjimi prsmi, nadevanimi z
gobicami. Bomba. Precej na
živce pa mi je šla sledeča sce-
na: punca, ki nas je sprejela
na recepciji, nas je v nadalje-
vanju tudi stregla, medtem ko
sta se tip in ženska srednjih
let, oblečena sicer v natakarja,
bodisi sprehajala naokrog po
prostoru bodisi gledala nada-
ljevanko na televiziji, skratka
blazne težave sta imela, kaj

početi sama s sabo. Bili smo
namreč edini gosti. Edino, 
kar je tip naredil v času naše
večerje, je pobral z mize tri
steklenice in jih postavil kam
..., pa saj ne moreš verjeti, na
pult recepcije. Ti smrduh ti.
Tam so počakale našo ubogo
revo, ki je letala gor in dol in
nas stregla. Hecali smo se, da
ona najbrž tudi kuha. Tipičen
primer izkoriščanja človeka
po človeku, ali kako sta že za-
pisala Marx in Engels.

Še to za mimogrede: nov
motor za našega spačka je že
v naši kleti. Kakšen pomladni
piknik, pa bo tudi v avtu. Za-
kaj smo potrebovali nov mo-
tor? O tem pa več v kakšnem
od prihodnjih nadaljevanj. 

lovensko gledalstvo
je bilo po novem
letu nemalo užalje-
no in razočarano, ko
je v javnost pricur-

ljala vest, da na Pop TV uki-
njajo priljubljeni televizijski
šov A s' ti tud not padu? Po-
tem ko so lani v začetku de-
cembra predvajali zadnjega z
Damijanom Murkom, so se
na televiziji odločili, da šov
ukinejo, šušljalo pa se je tudi,
da se Jurij Zrnec in Lado Bi-
zovičar sploh ne preneseta
več in ju niti pod razno ne bi
mogli več spraviti skupaj v
oddajo. Ko pa je zadeva pre-
rasla razumne okvire in bi se
skoraj sprevrgla v socialne ne-
mire, prihajalo je do množič-
nih zastrupitev z alkoholom
ter drastičnega povečanja šte-
vila obiskov v raznih skupi-
nah za duhovno rast, in je na

Pop TV posredovala celo slo-
venska vlada, prav tako tudi
predsednik Danilo Türk, so
se na Pop TV vendarle odloči-
li, da posnamejo še eno, am-
pak tokrat zares zadnjo odda-
jo A s' ti tud not padu?. Odda-
jo so snemali v sredo v strogi
tajnosti, saj sta Jurij in Lado
pristala na še eno oddajo le,
če rumeni mediji ne bodo iz-
vedeli, da sta bila spet skupaj. 

Meni, Malemu bratu, je,
zvitemu, kot sem, uspelo priti
na sredino snemanje oddaje,
ki bo na sporedu z nedelje na
ponedeljek, okrog 25. ure, na-
mreč v času, ko je v Kanadi
pozno popoldne. Oddajo, ki jo
je finančno podprl slovenski
Olimpijski komite, pa so to-
krat zastavili nekoliko druga-
če. Tokratni gost naj bi bil
povsem po željah obeh vodite-
ljev. "Če je oddaji naslov A s' ti
tud not padu?, naj v njej konč-
no nastopi nekdo, ki je res not
padu. In ta trenutek kot naji-

no gostjo vidim le Petro Maj-
dič in nikogar drugega," je po-
vedal Jurij Zrnec, Lado pa je
dodal: "Ja, že od dneva, ko je
padla noter, sem jo hotel
vprašati, kakšen filing je to,
ko padeš noter. A veš, stari, ti-
sti "pure feeling", adrenalin,
stari ..." 

In ko sta se priznana vodi-
telja usedla v studio, je v pri-
čakovanju gostje nastala tale
fotografija. Vse drugo, kar se
bo zgodilo v oddaji (naj osta-
ne skrivnost do predvajanja),
je le še čista zgodovina. S stu-
dijsko rekonstrukcijo Petrine-
ga padca vred.

ZADNJI ”A S TI TUD NOT PADU”
Kljub domnevnemu sporu med obema voditeljema oddaje A s ti tud not padu? so se na Pop TV 
vseeno odločili pripraviti še eno, tokrat res zadnjo oddajo. Z zadnjo gostjo, ki je padla not (glej sliko).

S spačkom do Kijeva in nazaj (25)

IZKORIŠČANJE ČLOVEKA PO ČLOVEKU 
"Človek ni eden, človeka sta dva, eden špancira, drugi gara ...," je pel legendarni Frane Milčinski
Ježek, mi pa smo "videospot" te pesmi videli tudi v živo.

Igor Kavčič

Z

Mali Brat

S

Motel La Livada je bil v primerjavi s tistim, kar nas je še
čakalo v prihodnjih dneh, pravo razkošje. / Foto: Igor Kavčič 

Radio Kranj, 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)
Prvi marčevski teden je za nami, pred nami pa praznik žena,

ki ga po javnomnenjskih raziskavah praznuje vse manj žensk.
Mi pa začnimo s petkovim programom, ki prinaša v jutra-
njem terminu ob 7.30 Zlato jutro in nagradno vprašanje. Če
ste bolj zaspane vrste, potem prisluhnite rubriki Kranj ni več
zaspan, ko vas bomo ob 8.45 informirali o pomembnih petko-
vih dogodkih. Točno ob 9.15 vas v temi čakajo kranjski župan
in podžupana, ki bodo predstavili vse novosti iz Mestne obči-
ne Kranj. Ob 17.15 bomo pometali doma, gostuje skupina
Drevored. Kdor v soboto zgodaj vstane, potrebuje dober Pre-
gled dogodkov minulega tedna - ob 6.30. V sobotni temi pa
boste zvedeli vse o kulturnem utripu Kranja v teh dneh. Ne-
deljska glasbena gostja ob 9.10 bo Nina Vodušek. Bi radi ku-
pili, morda prodali, potem boste ob 12.15 nastopali v rubriki
Mali oglasi. Radijska razglednica ob 13.15 pa vas tokrat pope-
lje po Dupljah, Žejah, Repnjah in Sebenjah. Ali veste, da ima-
mo v Sloveniji enega najlepših botaničnih vrtov? Predstavili
ga bomo ob 16.15. Ponedeljek je dan za oddajo Se res pozna-
mo, tokrat vse o Romani Krajnčan. Seveda bo ponedeljek, 8.
marca, v celoti obarvan bolj "žensko", zaključil pa se bo
športno. 

Radio Ognjišče, 102,3, 104,5 in 105,9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)
V petek ob 17. uri bomo v Zanimivostih nočnega neba napove-
dali Messierjev maraton in se pogovarjali o delu ljubiteljskega
astronoma. Uroš Stele bo povedal tudi, kako napreduje grad-
nja največjega teleskopa v Sloveniji. V soboto ob 11. uri bomo
v oddaji Za življenje, za danes in jutri gostili psihoterapevta
Christiana Gostečnika. Začeli bomo s poglavjem Zapleti v
starševstvu. Ob 18.30 bo v oddaji Naš gost znani prekmurski
kmet Franc Kučan. Nedelja ob 19. uri vabi k poslušanju Gradi-
teljev slovenskega doma. Spoznali bomo življenje in delo p.
Antona Prešerna. Ponedeljek bo ob 17. uri povabil k posluša-
nju oddaje o alkoholizmu, ki predstavlja pereč slovenski pro-
blem. 

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)
Danes bomo ob 13.10 s psihiatrinjo Melito Pretnar Silvester
govorili o hipnozi v psihiatriji in psihoterapiji. Ob 16. uri bo na
vrsti Razgled s Triglava na občino Bled, gloso pa boste slišali
ob 18.10. Sobotno jutro bo namenjeno otroškemu programu,
v nedeljo pa po triglavski kuhalnici ob 10. uri prisluhnite gost-
ji, fotoreporterki Tini Dokl. Malo po 13. uri bo naša gostja di-
rektorica Centra za socialno delo Radovljica Miloša Kos Ovse-
nek. Ponedeljek bo športno obarvam, v torek pa prisluhnite ob
13.10 o novih cenah v domovih za ostarele. V sredo bomo ob
9.10 govorili o naših malih prijateljih, ob 16. uri bomo pregle-
dali dogajanje v občini Jesenice. Ljubiteljice in ljubitelji mode
boste na svoj račun prišli ob 18.10 z oddajo Moda in čas. V če-
trtek bomo ob 7. uri odkrivali Zaklade ljudske modrosti', po 9.
uri bo na sporedu oddaja Triglavski zeleni vrtiček, po 13. uri pa
bo program v znamenju kulture. 

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV)
(www.potepuh.com)
Poleg rednih, dnevnih oddaj Moja dežela, ki jim lahko prisluh-
nete ob 9. in ob 19.30, naj izpostavimo še petkovo zabavno
oddajo No Control ob 21. uri in ponedeljkov Turistični pod-
mladek ob 14. uri, ki ga pripravljata Saša in Tim, dijaka Sred-
nje gostinske in turistične šole iz Radovljice. V sredo naj opo-
zorimo na oddajo Rože&Vrt ob 14. uri, v četrtek pa ne bo
manjkal šaljivi Skriti mikrofon ob 12.50.

Radio Sora, 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)
Danes ob devetih bomo z Urošem Ovsenekom govorili o re-
ševanju s psi, ob enajstih predstavili Vodič po staroloških
cerkvah, popoldansko petkovo razglednico pa posvetili 8.
marcu. V sobotnem kvizu ob devetih bomo gostili Odejo, ob
pol enih spregovorili o kroparskih ta lesenih, popoldne pa se
poklonili športu. Gost nedeljskega portreta ob devetih bo Ja-
nez Lautar, ki ima za seboj pestro in zanimivo življenje, v
kmetijski oddaji ob enajstih pa vas bomo povabili na tržnice
kmetijskih izdelkov in pridelkov na Škofjeloškem. Na dan
žena bomo aktualno oddajo obarvali praznično. V torek
bomo ob devetih govorili o varstveno delovnem centru v
Škofji Loki, izbirali Mojega zdravnika, popoldne pa slišali
Kulturni tu in tam. V sredo ob enajstih bo z nami župan ob-
čine Gorenja vas - Poljane Milan Čadež, v četrtek pa vas
bomo povabili v Železnike, na tradicionalno prireditev Luč v
vodo. Vabimo vas tudi k poslušanju dveh skupnih nočnih
programov, ki ju bomo oblikovali na Sori: v noči na torek bo
Jože Oblak gostil 'Survivorko' Tejo Lapanja, noč kasneje pa
bo oblikovala Monika Tavčar.

"OK, če lahko midva izbirava svojega zadnjega gosta, 
potem naj bo to Petra Majdič, ker tako, kot je ona noter 
padla, pa res še nihče ni noter padu," sta v en glas 
povedala Jurij in Lado. Želeno - storjeno. / Fotomontaža: Ju Wan
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Bonus"

Mene pa zanima, ali bo to
leto zame kaj bolj prijazno,
kot so bila minula leta. Na
področju financ me zanima,
ali se bom že enkrat rešila teh
rdečih številk. Bolj ko varču-
jem, kolikor še lahko, se mi
zmeraj nekaj zgodi, da sem
spet v minusu. Kaj pa ljube-
zen, je še kaj upanja, da spo-
znam nekoga, da jesen življe-
nja ne bi bila tako turobna? 

Letos je obdobje, v katerem
si boste znali zelo poenosta-
viti življenje. Znebili se boste
odvečnih stvari, ki vas breme-
nijo in vam delajo navlako,
pa naj bo to v duhovnem
smislu ali pa pri fizičnih stva-
reh. Leto je tudi primerno za
urejanje in uravnoteženje
pravnih ali denarnih zadev.
Tako da se vam bo uspelo re-
šiti rdečih številk in tudi pri-
varčevati vam bo uspelo. Ob-

ljubljeni denar pričakujte sre-
di leta. Bivanje v naravi in na-
rava sama bosta postala vaše
naravno zdravilo za splošno
boljše počutje. In večino pro-
stega časa boste preživeli na
prostem. Lahko so to spreho-
di ali pa izleti v hribe. Ljube-
zen vam bo bolj naklonjena v
prihodnjem letu. Ste precej
kritični, kar sploh ni narobe,
saj se s tem samo zavedate,
kaj si želite in kaj pričakujete.
Spoznali boste prijetnega
moškega in jesen življenja
vsekakor preživite v paru. Že-
lim vam vse lepo.

"Brez šifre 1968"

Zanimajo me zdravje, ljube-
zen in sreča. Imam dva skoraj
odrasla otroka in moža. Mož
je do mene tako grob, da samo
gleda, da je njemu dobro, am-
pak se ne upam ločiti, da ne bi
otroci preveč trpeli. Spoznala
sam enega moškega, ki mi res

stoji ob strani. Ali naju vidiš
skupaj? Lep pozdrav. 
Korenite spremembe priča-
kujte v roku dveh let. Ti dve
leti sta potrebni, da v sebi
sprejmete določene odločit-
ve, ki sedaj še niso dozorele
niti o njih ne razmišljate.
Odnos v zakonu se vam ne
more izboljšati, to že sami
dobro veste. Dolgo si ne bo-
ste mogli več zatiskati oči
pred resnico. Otroci imajo
svojo pot in vi si boste iz-
brali svojo. Prijatelju tudi vi
veliko pomenite, in da, vi-
dim vaju skupaj. Odločitve
so samo vaše. Srečno.

"Biser 2"

Zdi se mi, da me v življenju
najbolj iztirijo skrbi okrog mo-
jega zdravja, že od otroških
let naprej. Čudno je to, da
drugemu znam trezno sveto-
vati, ko pa imam težave jaz,
prav vedno pomislim na naj-

hujše. Torej, če me boli križ,
že imam kostnega raka, če
me bolijo noge, mislim, da
imam multiplo sklerozo. V
študentovskih letih me je leto
in pol bolela glava iz dneva v
dan. Takrat ni bilo človeka, ki
bi me mogel prepričati, da ni-
mam v glavi tumorja.

Hudo mi je ob vaših bese-
dah, ker imate toliko skrbi
po nepotrebnem. Nimate
nobenih posebnih zdrav-
stvenih težav, niti jih ne bo.
Ravno zaradi tega, ker se to-
liko razdajate drugim, ste
preobremenjeni in utrujeni,
se pojavijo take negativne
misli. Zanima me, ali ste se
kdaj o teh težavah pogovori-
li z osebnim zdravnikom, saj
bi vam znal zelo pomagati.
Čaka vas še veliko lepega.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Tisti, ki se bodo prepustili trenutnim občutkom, bodo zelo
prijetno presenečeni in se imeli skrajno dobro. Drugii bodo
tarnali, le zakaj so vedno razočarani.

6. marca 2010
Sobota 
Danica, Stanka, Nika

Večino dneva bomo posvetili drugim, čeprav od tega ne bo
veliko koristi. Dalo se bo in zelo malo prejelo. Seveda od-
visno, na kateri strani bomo.

8. marca 2010
Ponedeljek
Janez, Bojan, Nada

V tem dnevu se nam bo dvakratno obrestovalo vse, česar
se bomo lotili. Presenečenje nam sledi v obliki dobrih no-
vic, ki jih sicer ne pričakujemo.

9. marca 2010
Torek
Franca, Danilo, Gaj

V poslovnem svetu bo vse potekalo brez raznih pritiskov. V
ljubezni bo vse videti čisto enostavno in s tem še bolj ro-
mantično in zanimivo.

10. marca 2010
Sreda
Zmago, Milan, Rastko

Ta dan zna zelo prijetno presenetiti. Vsem novim začet-
kom se obeta uspeh in pri raznih razgovorih bosta prisotni
sreča in iznajdljivost.

11. marca 2010
Četrtek
Krištof, Zinka, Stane

Zaradi duhovnega dozorevanja se bodo odstranile stare
blokade, ki nekaterim lahko prinesejo dodatni nemir in
dvome ter seveda tudi nova vprašanja.

12. marca 2010
Petek
Dora, Makso, Petra

7. marca 2010
Nedelja
Tomaž, Cita, Veselka

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

V začetku dneva bo čutiti malo nervoze, a kmalu se od-
stranijo vsi temni oblaki, ki naredijo prostor soncu, ki je
vsem v veselje.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Sami sebi boste zaupali in se ne boste obremenjevali
tam, kjer to ni potrebno. Vzeli si boste čas samo za sebe
in v trenutkih tako uživali, kot bi bili večni. Komaj boste
sledili dogodkom, ki se bodo z naglico vrstili čez cel te-
den.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Morda boste preveč plavali v oblakih. Pristanek na trda
tla vas bo sprva šokiral, a kmalu zberete vse svoje moči
in greste naprej. Načrt, ki ga boste naredili, vam bo us-
pel, in boste več kot zadovoljni. V ljubezni pričakujte do-
bre spremembe. 

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
V prihodnjih dneh se boste morali večkrat ugrizniti v je-
zik in se na ta način izognili prepirom. Brez strahu, kljub
vsemu bo prišlo vaših pet minut. Takrat boste uživali v
teh trenutkih. Počasi se boste nehali ozirati na mnenje
drugih.

Rak (22. junija - 22. julija)
Nekateri vas bodo razočarali, drugi pa presenetili. Vsake-
ga po malo, tako da vam v tem tednu ne bo niti malo
dolgčas. Zaradi nereda okoli sebe boste jezni, a prav nič
ne boste pripomogli k temu, da bi se to spremenilo. Pre-
dali se boste lenarjenju.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Za vse boste imeli dovolj časa, samo za vas ga bo skoraj
zmanjkalo. Po čudnem nizu dogodkov boste kljub vse-
mu prišli do svojih petih minut in uživali trenutke v dvo-
je, ki vam vedno več pomenijo. Ni dovolj sprejemati, tre-
ba je tudi dati.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Dobili boste neustavljivo željo po preurejanju. Spremi-
njali boste vse po vrsti in niti neumestne pripombe vas
ne bodo zmedle. Na čustvenem področju se pripravite
na spremembe. Prvi hip utegne prevladati strah, a ne za
dolgo.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Vaše počutje bo zelo pozitivno. Imeli boste občutek, da
vam gredo stvari kot po maslu. S financami boste konč-
no zadovoljni in tudi poslovno vam bo uspelo, da boste
stvari lahko pripeljali tako daleč, kot si želite. Četrtek bo
vaš srečen dan.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Kljub temu da se bojite tvegati in ste najraje z obema no-
gama na trdnih tleh, se boste kmalu odločili za akcijo.
Nove ambicije vas bodo pripeljale k novim uspehom.
Negativnih reakcij se vam ni treba bati in pred vami je
zelo dobro obdobje. 

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Od drugih boste veliko pričakovali in zahtevali, sami pa
ne boste sposobni storiti koraka naprej, čeprav bi to že
davno morali. Če je za vse tako lahko, zakaj ne bi bilo še
za vas, se boste še pravi čas vprašali. Na čustvenem po-
dročju se bo kmalu umirilo.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Naredili si boste krasen načrt, a kaj, ko vam bo padel v
vodo. Nameravali boste vikend preživeti po svoje, a vam
bodo obiski to preprečili. Na koncu se bo zasukalo tako,
da boste kljub vsemu več kot zadovoljni, saj vam obiski
prinesejo sama lepa presenečenja. 

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Denarno stanje vam še nekaj časa ostaja nespremenje-
no. Tolažili se boste z mislijo, da denar pač ni vse in da
je veliko stvari, ki so bolj pomembne. Na osebnem po-
dročju boste spet postavljeni pred dejstvo in v pravem
trenutku se boste postavili za sebe.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Svoje misli boste skušali spraviti v red, vprašanje pa je,
kako vam bo to tudi uspelo. Vaši najbližji vam ne bodo
dali miru in kljub upiranju vas bodo potegnili v svoj ve-
seli, brezskrbni ritem. In ko se končno prepustite, boste
neskončno uživali.

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".

Brez joka in smeha
nam kaže zobe,

nikdar jih ne stisne,
ker nikdar ne je.

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli
po pošti). Nagrado boste
prejeli po pošti. Rešitev
zadnje objavljene uganke
se glasi lijak. Med prispe-
limi odgovori smo izžre-
bali Marijo Višak in Majo
Vengar.
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NAGRADNA KRIŽANKA
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Nagrade: 1. nagrada: 3 zgoščenke, 2. nagrada: 2 zgoščenki in 3. nagrada:
1 zgoščenka. Tri nagrade podarja Gorenjski glas.

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 17. marca
2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Vodilna motiva v zgodbi Hair sta nasprotovanje vojni ter boj za
človekove pravice. Gibanje za človekove pravice je v začetku 60-ih let
napredovalo. Temnopolti so se postavili zase - zahtevali so enake 
pravice ter moč, česar pa belopolti niso hoteli deliti. Avgusta l. 1963 je
po grobih ocenah policije 200 tisoč do 300 tisoč ljudi demonstriralo z
"Maršem na Washington", kjer je imel govor Martin Luther King, borec
za človekove pravice in nasprotnik vojne. Svoj znameniti govor je za-
čel z "I have a dream ..." ("Imam sanje ..."). Protestnega shoda se je
udeležilo osemdeset odstotkov temnopoltih, med njimi pa je bil tudi
režiser muzikala Bertrand Castelli, ki so ga zaprli samo zaradi udeležitve.
Leto kasneje so veliko moških in fantov vpoklicali v ameriško vojsko
in jih poslali v Vietnam. Amerika je bila ogorčena in besna. Podporniki
vojne so svojo jezo usmerili ravno v hipije, čeprav hipijevska filozofija
temelji na skupnosti, svobodi, miroljubju ter tolerantnosti. Po letu 1968
je prišel v uporabo izraz "flower power", ki ponazarja filozofijo življen-
ja brez nasilja in vojn. Zaščitni znak hipijev so bile rože, ki so pomenile
mir in ljubezen. Zato se je kmalu pojavilo tudi ime "flower children" -
otroci cvetja. Vse to sta l. 1967 opazovala Gerome Ragni in James
Rado na divjih ulicah Manhattna. Pod vtisi vojne, protestnih shodov za
človekove pravice in hipijevskega gibanja sta začela pisati ta muzikal.  

Muzikal Hair pripoveduje o skupini mladih iz New Yorka, natančneje
iz East Villagea, ki se skupaj povežejo v nekakšno pleme. So otroci
cvetja (fenomen, ki ima svoje začetke v San Franciscu in se je 
kasneje razširil tudi po Evropi). Dvomijo o avtoriteti ter družbi, v kateri
živijo, predvsem pa so proti vojni v Aziji. Želijo najti novo pot, 
spremeniti svet. Dolgi lasje, kavbojke in ohlapna oblačila postanejo
simboli za protestiranje proti sistemu. Običajni ljudje jih imajo 
za lenuhe in zanikrneže, ker živijo svobodno - pod milim nebom, v
parkih, na cestah. Zatekajo se k meditaciji in vzhodni miselnosti,
skušajo živeti po filozofiji "Mir in Ljubezen". So divji, svobodni, 
globoki, unikatni, originalni in lepi ... Poimenujejo jih hipiji. Z roko v
roki protestirajo proti krivicam na svetu.

Najbolj obiskan muzikal vseh časov - Hair - bomo lahko videli in slišali
v izvedbi "The Island Music Theater", ki bo na veliki evropski turneji
vse do l. 2012. Vse znane pesmi, vključno z "Age of Aquarious", 
bomo poslušali v angleškem jeziku, in sicer v soboto, 13. marca 2010,
v ljubljanski Hali Tivoli, v mali dvorani, ob 20. uri. Vabljeni!



08 PETEK_05. 03. 2010

tudentje Višje stro-
kovne šole za go-
stinstvo in turizem
Bled ter modni obli-
kovalec Miro Miš-
ljen so se konec ted-

na predstavili v blejski Astorii
z Modno revijo na Krožniku,
projektom, ki je povabljenim
razvajal okus in vid.

Modna revija je nastala pod
idejo mentorja in predavatelja
strežbe Marijana Lebarja, ka-
tero so študentje potem kar se
da dobro uresničili. Združili
so modo s kulinariko. Mirove
kreacije so med izhodi jedi do-
življale pozitivne kritike, posa-
mezni kosi oblačil pa še kak-
šen dodaten aplavz. S svojimi

jedmi pa so se po brvi spreho-
dili tudi njihovi 'kreatorji': Da-
vid Gril je pripravil papričino
mavrično terino z rožo kraške-
ga pršuta; file postrvi na solati
koromača, pomaranče in avo-
kada je bilo delo Jerneja Kami-
ča; korenčkovo juho za bistre
oči z žafranovo peno je pripra-
vil Miha Roblek; nadevana te-
lečja ribica na tartufovem pire-
ju z izborom sotirane zelenja-
ve je bila delo Jureta Bartola;
za konec pa so nam postregli
še hruške lepe Helene z vani-
ljinim sladoledom v vaflju
Nejca Nadbatha. Mladi kuhar-
ji se še učijo, po predstavlje-
nem sodeč, pa nam talentov
ne manjka.

Od 14. do 17. marca letos bo
na sejmišču v Celovcu potekal
že 42. Mednarodni strokovni

sejem za gostinstvo in hotelir-
stvo, sejem GAST Celovec.
Med vrhunce sejma poleg
Arene piva in Kavnega salona
sodi tudi Sejem viskija, ki bo
letos potekal prvič. Hkrati s
sejmom GAST bosta potekala
še strokovni vinski sejem in
sejem žganih pijač.

Na Bledu - natančneje v in-
dustrijski coni - pa smo se
udeležili odprtja QRS centra v
Sloveniji. Gre za podaljšano
roko podjetja Quanten Medi-
cin AG iz Švice, ki razvija in
proizvaja medicinske naprave
za izvajanje kvantne magnet-
ne resonance. Center je na-
menjen vsem, ki bi si želeli
pobliže seznaniti se z delova-
njem, vrsto in načinom upo-
rabe naprav v terapevtske na-
mene, ki so idealno dopolnilo

že obstoječim terapevtskim
centrom in wellness progra-
mom v zdraviliščih, na klini-
kah, ambulantah in fiziotera-
pijah, obstaja pa tudi prilago-
jen sistem, ko ga lahko upo-
rablja posameznik - za doma-
čo uporabo. 

Sistem kvantne resonance
aktivira v celicah telesa spo-
sobnost boljšega zajemanja
vitalnih substanc in kisika.
Dnevna terapija s QRS vitali-
zira organizem na način, ki
ga dosežemo recimo z več
kot triurno hojo. QRS sistem
deluje na sedem osnov živ-
ljenja: ohranjanje vitalnosti,
energija, prekrvitev, odprav-
ljanje bolečin in izboljšanje
počutja, reguliranje vegeta-
tivnega živčnega sistema,
rast kosti in vitaliziranje. 

DRUŽABNA KRONIKA

Spolna igra šla predaleč?

Dvaintridesetletnega britanskega televi-
zijskega voditelja Kristiana Digbyja, z
oddajo To Buy Or Not To Buy znan ob-
raz BBC-ja, bil pa je tudi filmski režiser,
so našli mrtvega v njegovem london-
skem stanovanju. Policija okoliščine nje-
gove smrti za zdaj obravnava kot "nepo-

jasnjene". Kot poročajo mediji, naj ne bi storil samomo-
ra, ampak se je zadušil med seksualno igro. Davil naj bi
se z namenom, da bi se spolno čim bolj vzburil.

Depresija vzela sinova

Ameriška pevka Marie Osmond je pre-
tresena zaradi tragične smrti najstniške-
ga sina Michaela Blosila, ki je skočil s
strehe stanovanja v središču Los Angele-
sa. V poslovilnem pismu je zapisal, da
se je za samomor odločil po dolgi borbi
s hudo depresijo, zaradi katere je bil

osamljen. Žalostno novico o sinovem samomoru je
sporočil tudi veteran Zvezdnih stez Walter Koenig. Tru-
plo pogrešanega igralca Andrewa Koeniga, ki je bil tudi
depresiven, so našli v odmaknjenem delu parka v ka-
nadskem Vancouvru.

Največ zaslužili U2

Irske rokovske legende U2 so v prete-
klem letu v Ameriki zaslužili največ, je
izračunala revija Billboard. Na njihov ra-
čun je priteklo osemdeset milijonov ev-
rov, največ je prinesla turneja 360° Tour.
Skoraj pol manj, 42 milijonov evrov, je
zaslužil drugouvrščeni na lestvici Bruce

Springsteen, tretja je Madonna s 34 milijoni evrov, z 32
milijoni sledi AC/DC, potem pa Britney Spears z 28 mi-
lijoni evrov.

Obama nagradil Dylana in Eastwooda

Ameriški predsednik Barack Obama je za
umetnost in človekoljubje nagradil igral-
ca in režiserja Clinta Eastwooda ter glas-
benika Boba Dylana. Pri prvem so v ob-
razložitvi zapisali, da so njegovi filmi in
vloge "eseji iz individualnosti, krute res-
nice in bistvo pomena biti Američan",

drugega pa so označili za "ikono mladostnega upora in
poetične rahločutnosti". Njuna odsotnost na podelitvi v
Beli hiši Obame ni zmotila: "Karieri obeh očitno že več
desetletij zaznamujeta ameriško kulturno krajino."

MODNO, OKUSNO IN KVANTNO
Na Bledu so nam konec tedna pripravili večerno modno revijo na krožniku ter jutranjo predstavitev
kvantne medicine oziroma kako naj ostanemo vitalni od znotraj. GAST v Celovcu pa bo razširjen še
na temo 'ognjene vode'. 

Zaslužni za modno revijo (med drugimi): Gregor Mihelič
(strežba), Gašper Jan (kuhinja), Tjaša Kastelic (vodja 
projekta), Ana Rozman (animacija) / Foto: Anka Bulovec

Alenka Brun

Š

Blejski center je namenjen stroki (pa tudi drugim), da si
lahko naprave ogleda in preizkusi v Sloveniji. Prisotni so to
možnost izkoristili že ob odprtju. / Foto: Anka Bulovec

VRTIMO GLOBUS

Gast Celovec so spet predstavili tudi v Ljubljani. Georg
Helmigk, vodja prodaje, Tanja Mletsching, referentka za
trženje, in Christian Wallner, odnosi z javnostjo.

Odprtja QRS centra Slovenije sta se udeležila tudi član 
uprave Quanten Medicin AG Michael Gfrerer (desni) in 
vodja prodaje za Evropo Reinhold Műcke. / Foto: Anka Bulovec

Mentor Marijan Lebar, predavatelj Grega Šilc (animacija) in
direktorica Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem
Bled Jana Špec / Foto: Anka Bulovec

Po modni brvi so se tokrat sprehodile manekenke v 
kreacijah Mira Mišljena, kuharjem (študentom) pa so
naložili podobno delo. / Foto: Anka Bulovec

Potrpežljive, nasmejane in prijazne Irena, Dijana in
Nina so ob večeru mode in kulinarike v Astorii 
poskrbele za garderobo povabljencev. / Foto: Anka Bulovec
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