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Finančno jim gre slabo 
Po mnenju stroke je letošnja sezona
za Prešernovo gledališče zelo uspeš-
na. Finančni kazalci žal ne sledijo
temu uspehu, tudi v občinskem pro-
računu je za to dejavnost manj de-
narja.

3

AKTUALNO

Danes bo pretežno oblačno.
Jutri bo sončno, popoldne bo
zapihal jugozahodnik. V 
nedeljo zjutraj bo delno jasno,
čez dan se bo pooblačilo. 

VREME

jutri: povečini sončno ..
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Pokojnina se jim odmika
Zaposlenim, ki so tik pred upokojitvi-
jo, bo predlagana pokojninska refor-
ma kljub postopnemu uvajanju spre-
memb vendarle nekoliko odmaknila
upokojitev. Občutili bodo zviševanje
starostne meje za upokojitev in od-
pravo časovnih bonusov. 
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Veselo pomladno 
praznovanje 
z dobro hrano
"Veliko noč bi danes težko označili le
za poglobljeno praznovanje verujo-
čih, to je tudi praznik neverujočih, če-
prav ga ti dojemajo na povsem drugi
ravni," pravi priznani etnolog Janez
Bogataj. 12

Zaprl pot do 
gradbišča Peračice
Lado Eržen iz Radovljice, lastnik hiše
in zemljišča pod viaduktom Peračica,
je v sredo tovornjakom in težki grad-
beni mehanizaciji zaprl dostop do
gradbišča. Za to se je odločil, ker se z
Darsom ni mogel dogovoriti o od-
škodnini.

24

ZADNJA

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Jože Košnjek

Krščanski svet bo na veli-
konočni ponedeljek sklenil
praznovanje letošnje velike
noči. O njej, ki je največji kr-
ščanski praznik, je vsako leto
povedanih in zapisanih veli-
ko večinoma prijazno zvene-
čih in optimističnih besed.
Tudi letos jih ne manjka, kar
se za takšen praznik spo-
dobi. V letošnjem velikonoč-
nem praznovanju pa se še
bolj kot pretekla leta zrcali
tudi globoka družbena in go-
spodarska kriza, trhlost si-
stema osnovnih splošno člo-
veških civilizacijskih vrednot

in drvenje v grozečo delitev
na bogate in revne.

Cerkev se kot moralna av-
toriteta družbe čuti poklica-
no, da nas za tako velik praz-
nik, kot je velika noč, glasne-
je spomni na te probleme in
potrka na našo vest. "Čas, v
katerem živimo, marsikoga
navdaja s skrbjo in negoto-
vostjo. Mnogi se sprašujejo,
kaj je sploh še res in prav in
kaj ni. Ali je spričo naspro-
tnih primerov še vredno pri-
stajati na tradicionalno kr-
ščanske in obče človeške
vrednote poštenja, pravično-
sti, zvestobe, družinskega
življenja, resnicoljubnosti,

solidarnosti, nesebičnosti in
dejavne ljubezni," je v letoš-
njo velikonočno poslanico
zapisal ljubljanski nadškof
Anton Stres in odgovoril z
"da". Sedaj je tudi čas za po-
vrnjeno zaupanje v smisel
poštenega in pogumnega
življenja. Evangeličanski
škof Geza Erniša pa je v svo-
ji praznični izjavi pritrdil
Stresovi misli, ko je dejal,
"da zavezati rano sočloveku,
nameniti ljudem toplo in
prijazno besedo, videti po-
trebe prestrašenega otroka,
nesrečnega mladostnika,
človeka brez dela in bolnega
starca, nima alternative".

Zaupanje v smisel poštenega življenja
Smo sploh še sposobni razumeti stisko sočloveka in deliti blaginjo s tistimi,
ki je nimajo, je osrednje vprašanje letošnje velike noči.

Velike noči ni brez prazničnih jedil, med katere sodijo tudi pirhi. / Foto: Gorazd Kavčič

Štefan Žargi

Brnik - Od srede, 6. aprila,
pa do 21. aprila bo Letališče
Jožeta Pučnika Ljubljana
praktično zaprto za ves letal-
ski promet z izjemo helikop-
terjev, ki pristajajo na helio-
dromu. Kot so se že decem-
bra odločili, bodo namreč v
tem času prenovili osrednjo
tretjino (skupaj 1.100 me-
trov) vzletno-pristajalne ste-
ze in zaradi tega promet z le-
tali na tem letališču ne bo
mogoč. S tem se bo zaključi-
la prenova steze, saj so skraj-
ni dve tretjini že obnovili v
minulih dveh letih, ko je bil
promet na skupno 3.300
metrov dolgi stezi kljub
skrajšanju še mogoč. Steza,

ki je bila asfaltirana leta
1978 in nazadnje obnovlje-
na pred osemnajstimi leti s
tankoslojno prevleko, bo
tako obnovljena po vseh 60
metrih širine, obnovili bodo
tudi vozne steze in zamenja-
li svetlobni sistem s kabel-
skimi povezavami.

Med zaprtjem letališča bo
večina prometa preusmerje-
na na Letališče Edvarda Rusi-
jana Maribor, od koder bodo
leteli Adria Airways in Tur-
kish Airlines ter vseh pet le-
talskih prevoznikov tovorov,
Air France se je odločil ta čas
leteti z letališča pri Trstu,
drugi prevozniki pa bodo v
teh dveh tednih lete za Ljub-
ljano prekinili. O podrobno-
stih bomo poročali v torek.

Zračna luka bo obmirovala
Zaradi obnove osrednjega dela vzletno-pristajalne steze letališča na Brniku bo od srede za dva tedna
letališče zaprto.

Leto LXIII, št. 26, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Letala bodo za dva tedna zamenjali gradbeni stroji.
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Ana Hartman, 
Suzana P. Kovačič

Cerklje, Kranj - Cene odvoza
mešanih komunalnih od-
padkov v občini Cerklje bodo
od prvega junija nižje za de-
set odstotkov, so predvčerajš-
njim na korespondenčni seji
sklenili občinski svetniki.
Spomnimo, da so svetniki že
minuli teden na redni seji
obravnavali cene storitev rav-
nanja s komunalnimi odpad-
ki, a jih župan Franc Čebulj
ni hotel dati na glasovanje,
ker je Komunala Kranj pred-
lagala, naj še naprej ostanejo
na dosedanji ravni. Župan in

tudi svetniki so namreč me-
nili, da bi morali imeti v Cer-
kljah nižje cene za odvoz in
odlaganje komunalnih od-
padkov, saj so za razliko od
drugih občin z območja UE
Kranj maja lani prešli na lo-
čeno zbiranje po gospodinj-
stvih in dvotedenski odvoz.
Občina se je nato z vodstvom
podjetja vendarle dogovorila
za pocenitev. 

Kranjska gospodinjstva pa
bodo odslej za odlaganje od-
padkov plačevala približno
evro manj na mesec. Gre za
desetodstotno znižanje na
enem segmentu skupne
cene odlaganja odpadkov. 

Cenejši odvoz odpadkov

Vsem Gorenjcem, še posebej našim bralcem, 
želimo vesele velikonočne praznike.
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Mateja Rant

Kranj - "Peticijo od vsega za-
četka jemljem zelo resno.
Prav zdaj se na ministrstvu
veliko ukvarjamo z vpraša-
njem, kako razvijati obram-
bni sistem," je dejala minis-
trica Ljubica Jelušič in doda-
la, da peticija zanjo predstav-
lja posebno obliko skrbi civil-
ne družbe za sedanjost in
prihodnost obrambnega si-
stema. Iztok Prezelj pa je
prepričan, da gre peticija v
pravo smer, le naslov je na-
pačen: "95 odstotkov peticije
govori o preoblikovanju voj-
ske, čeprav je njen naslov
ukinimo vojsko."

Iz peticije ni razvidno, je
dejala Ljubica Jelušič, ali pis-
ci sploh poznajo naloge slo-
venske vojske. Pri tem je pri-
znala, da so za slabo obveš-
čenost javnosti mogoče krivi
tudi na ministrstvu, ker so
preveč pozornosti namenjali
predstavljanju zgolj ene na-
loge naše vojske, to je vloge
naših vojakov v misijah v tu-
jini. Poudarila je še, da smo
očitno pozabili, da članstvo v
zvezi Nato pomeni tudi od-
govornost. Pri tem je opozo-
rila na obljube ob vstopu v
zvezo Nato, da bomo za
obrambne izdatke namenili

dva odstotka bruto družbe-
nega proizvoda, a doslej še
nikoli nismo presegli 1,68
odstotka. Poleg tega, pravi
Ljubica Jelušič, je v času kri-
ze obrambni proračun ne-
kakšna državna rezerva. "Ko

je vlada lani sprejela varče-
valne ukrepe, smo z njimi
privarčevali 122 milijonov
evrov, od tega jih je bilo 106
milijonov z ministrstva za
obrambo." Po njenem pre-
pričanju se premalo zaveda-

mo, da ima tudi naša var-
nost ceno. "Danes se počuti-
mo varne, ker smo v prete-
klosti vlagali v opremo, član-
stvo v zavezništvu, operacije
na tujem ...," je še dejala Lju-
bica Jelušič. Po mnenju Iz-
toka Prezlja pa peticija teme-
lji na predpostavki, da var-
nostno nismo ogroženi. "A
to ni res, saj smo na robu re-
gije, ki je zelo krhka, čeprav
na videz deluje stabilno," je
pojasnil in izpostavil Bosno,
Kosovo in predvsem Make-
donijo, ki po njegovem pred-
stavlja najšibkejši člen na za-
hodnem Balkanu. Prepričan
je tudi, da gre pri peticiji za
nesporazum, saj je v veliki
meri posvečena predvsem
preoblikovanju vojske, ne
njeni ukinitvi, čeprav nosi
tak naslov. Prav tako pa pri
obrambnem ministrstvu go-
vorijo o potrebnih reformah
obrambnega sistema. "Zato
imam občutek, ko da pri nas
obstajata dva otoka ljudi, za
katere je vnaprej jasno, da se
nočejo poslušati, čeprav se
pogovarjajo." Tudi sam si
želi, je še dodal, da bi šla po-
litika v smer miru in nenasi-
lja, a s prodajo orožja po nje-
govem tega ne bomo dose-
gli, saj bi končalo na števil-
nih kriznih območjih.

Peticija z napačnim naslovom
Na šestem poslanskem večeru poslanke SD Darje Lavtižar Bebler so z obrambno ministrico Ljubico
Jelušič in docentom na FDV Iztokom Prezljem govorili o peticiji za ukinitev slovenske vojske.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Njami, potica!
Hja, pa smo mislili, da poznamo že vse nadeve za potice!
Naše bralke, izkušene gospodinje, so nas založile s slastni-
mi recepti, denimo: sadna potica s sladko smetano, hruško-
va potica ali medena potica. Recept zanjo nam je poslala
Marija Fende iz Kranja. Vsem lepa hvala za recepte!

Medena potica - kvašeno testo:

1 kg moke, 3 dag kvasa, 3-4 rumenjaki, 3 dl mlačnega mleka,
12 dag masla, 1 žlička soli, 2 žlici sladkorja, maščoba za mo-
del. Moko presejemo v skledo in jo pomešamo z žličko soli.
Zdrobljen kvas pomešamo z žličko sladkorja, dvema žlica-
ma moke in pol dl mlačne vode ali mleka. V sredini moke
naredimo jamico, vanjo damo stepena jajca, kvas, mlačno
raztopljeno maslo in sladkor ter med mešanjem prilivamo
mlačno mleko. Testo stepamo kakšne četrt ure oz. toliko
časa, da se loči od sklede in kuhalnice. Stepeno testo potre-
semo z moko, pokrijemo s prtičkom in ga damo na toplo za
kakšno uro, da bo vzhajalo.

Nadev: 50 dag medu, 10 dag masla, 40 dag zmletih orehov,
1-2 dl mlačnega mleka, 2 jajci, za noževo konico cimeta in
klinčkov, 20 dag zmletih orehov za potresanje. Med počasi
segrevamo, da postane tekoč, mu primešamo maslo in ore-
he, ga zalijemo z mlekom, vmešamo dišavi in cela jajca.
Vzhajano testo na tanko razvaljamo in ga premažemo še s
toplim nadevom. Po nadevu potresemo orehe in potico tes-
no zavijemo. Položimo jo v izdatno pomaščen model in po-
stavimo v topel prostor, da še malo vzhaja. Medena potica
je težja in zato vzhaja počasneje. Nato jo premažemo s ste-
penim jajcem in jo pečemo eno uro pri 180 do 200 °C. Pe-
čeno ohlajamo v modelu vsaj 15 minut, potem jo zvrnemo
na desko in jo po želji posujemo s sladkorjem. Pa dober tek
in kar se da lepe velikonočne praznike vam želimo! D. K.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme IRENA GROS iz Žabnice.

Na šestem poslanskem večeru je Darja Lavtižar Bebler go-
stila obrambno ministrico Ljubico Jelušič in docenta na FDV
Iztoka Prezlja. / Foto: Tina Dokl

Kranj

Karitas v boju proti revščini

Mednarodna zveza evropskih Karitas v evropskem letu boja
proti revščini organizira akcijo z naslovom Nič revščine -
ukrepajmo zdaj. S posebno peticijo pozivajo vse, ki spreje-
majo družbene, gospodarske, ekonomske in politične odlo-
čitve, da se do leta 2015 s konkretnimi ukrepi zavzamejo za
odpravo revščine otrok v Evropi. Poleg tega želijo, da bi pri-
stojne ustanove zagotovile minimalno raven socialne varno-
sti za vse državljane, tudi s povečanjem socialnih in zdrav-
stvenih storitev. Slovenska Karitas je v okviru akcije podpise
zbirala na občnih zborih vseh šestih škofijskih Karitas v
marcu. Zbrali so jih več kot 450, zbiranje podpisov pa bodo
prek spleta nadaljevali do decembra, ko bodo pobudo po-
sredovali pristojnim evropskim institucijam. Obenem bo
Slovenska Karitas organizirala okrogle mize pod naslovom
Kako preživeti, za socialno ogrožene pa bodo pripravili tudi
delavnice Priložnost zate. Ob tem so postregli še s poda-
tkom, da se je število prejemnikov pomoči Karitas v zad-
njem letu povečalo za več kot štirideset odstotkov. M. R.

Naklo 

Pregledali opravljeno delo

Člani občinskega odbora SLS Naklo so na dobro obiskanem
občnem zboru pregledali opravljeno delo v preteklem letu.
Predsednik Marjan Babič je med aktivnostmi kot najbolj od-
mevno omenil zbor gorenjskih članov in simpatizerjev. Župan
Janez Štular je članom predstavil delo Občine Naklo in projek-
te v pripravi. Na zboru, ki se ga je iz tajništva centrale udeležil
Matjaž Marinčič, so glavni poudarek namenili bližajočim se lo-
kalnim volitvam, na katerih SLS v Naklem želi ponoviti ali še iz-
boljšati trenutni rezultat. V občinskem svetu ima sedaj stranka
pet od petnajstih svetnikov in že četrti mandat tudi župana. Na
letošnjih volitvah spet nameravajo nastopili z najboljšimi kan-
didati za svetnike in župana, nam sporoča Ivan Meglič. D. Ž.

Mateja Rant

Ljubljana - Po predlogu za-
kona o osebni asistenci za in-
valide bi imel po besedah mi-
nistra za delo, družino in so-
cialne zadeve Ivana Svetlika
invalid s posebnimi potreba-
mi tri možnosti. Lahko bi ob-
držal dodatek za pomoč in
postrežbo, izbral pravico po
zakonu o dolgotrajni oskrbi,
ki ga je prav tako pripravila

vlada, ali pa bi se odločil za
osebnega asistenta kot po-
sebno obliko pomoči. Pri mi-
nistrstvu ocenjujejo, da bi
tako pomoč potrebovalo
okrog dva tisoč invalidov, za
kar bi bilo treba v proračunu
zagotoviti približno enajst
milijonov evrov. 

Do osebne asistence, je
poudaril Ivan Svetlik, bodo
upravičene osebe, stare od
18 do 65 let, ki zaradi inva-

lidnosti potrebujejo pomoč
za samostojno življenje in
vključevanje v okolje, izobra-
ževanje in zaposlitev oziro-
ma rabijo več kot dvajset ur
tedensko take pomoči. Naj-
težje prizadetim invalidom,
je ob tem dodal Svetlik, bi
lahko osebnega asistenta za-
gotovili tudi do 24 ur dnev-
no. Osebni asistent bi bil in-
validu na voljo pri opravlja-
nju dnevnih opravil, za

spremstvo pri izobraževanju
in na delovnem mestu ter
pri drugih dejavnostih.
Osebne asistence, je še po-
udaril Svetlik, bodo upravi-
čenci deležni brezplačno.
"Za tiste, ki prejemajo doda-
tek za pomoč in postrežbo,
pa bo ta vključen v plačeva-
nje te storitve." Zakon o
osebni asistenci naj bi tako
kot zakon o dolgotrajni oskr-
bi začel veljati leta 2013.

Za večjo samostojnost invalidov
Pri ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so pripravili predlog zakona o osebni asistenci, 
s katerim želijo invalidom omogočiti samostojno oziroma neodvisno življenje.

Mateja Rant

Jesenice - Mlajši od 34 let so
populacija, ki najmanj pod-
pira delovanje vlade. Pa ne le
sedanje, ampak vlade na-
sploh. Razlog za to je pred-
vsem v tem, da mladi nimajo
dovolj informacij oziroma
jih zaradi neaktivnosti ne po-
iščejo ali pa jih niti ne zani-
majo, če jim niso ravno po-

nujene na krožniku, ugotav-
ljajo v Mladem forumu SD. 

Zato so pripravili projekt
Aktivna mladinska partici-
pacija, v okviru katerega želi-
jo poskrbeti, da se bodo mla-
di z veseljem in z dovolj in-
formacijami vključevali v ak-
tivno družbo ter postali ak-
tivni državljani in mobilni
mladi. Med drugim bodo
pripravili serijo posvetov, na

katerih se bodo mladi nepo-
sredno srečali s predstavniki
ministrstev in spregovorili o
temah, ki se tičejo mladih in
vplivajo na njihov danes in
še posebej na njihov jutri.
Prvi se je odvijal na Jeseni-
cah, in sicer na temo moder-
nizacije pokojninskega siste-
ma, pri čemer so se osredo-
točili na to, kaj pokojninska
reforma pomeni za mlade.

Na vprašanja v zvezi s tem
so odgovarjali predstavnik
ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve za podro-
čje pokojninske reforme An-
draž Rangus, jeseniški žu-
pan in poslanec SD Tomaž
Tom Mencinger in predsed-
nik Mladega foruma SD
Marko Kastelic. Moderniza-
cija pokojninskega sistema,
so skupaj ugotavljali, gre v
pravo smer, potrebne pa bo
več javne razprave in tudi
nekaj sprememb predlagane
modernizacije.

Mlade spodbuditi k sodelovanju
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Marjana Ahačič

Brezje - Zgoščenemu pro-
metu ob jutranjih in popol-
danskih konicah so se z za-
četkom praznikov na avto-
cestnih gradbiščih kot že
leta doslej pridružili še za-
stoji zaradi povečanega tran-
zitnega prometa. Ker se veli-
konočni prazniki v nekate-
rih sosednjih državah zače-
njajo že danes, je bil zelo
zgoščen promet pred grad-
biščem viadukta Peračica že
v četrtek zjutraj. Gnečo in
počasno premikanje po av-
tocesti je po izkušnjah iz
preteklih let pričakovati vse
do konca poletja.

Avtocestni odsek oziroma
še nezgrajena leva polovica
avtoceste med Brezjami in
Podtaborom bo namreč v ce-
loti dokončana do začetka tu-
ristične sezone 2011, ko bo
celoten odsek tudi predan
prometu. Čeprav gre za raz-
meroma kratek, nekaj več kot
kilometer dolg odsek, so na
njem kar štirje objekti: pred
skoraj petdesetimi leti zgraje-
ni trije viadukti in predor.

Kot so pojasnili na DARS-u,
dela tako na vseh treh via-
duktih (Peračica, Ljubno in
Lešnica) kakor tudi v predo-
ru Ljubno tečejo v skladu z
načrti. "Praktično bodo vsi
štirje objekti zgrajeni na
novo; le na viaduktu Lešnica
se ohranjajo stebri, ki pa

bodo rekonstruirani v skladu
s sedaj veljavnimi predpisi.
Viadukt Lešnica bo z gradbe-
nega vidika v večini končan
do konca junija; po seda-
njem načrtu bo prometu
predan skupaj z drugimi ob-
jekti do začetka turistične se-
zone 2011," pojasnjuje inve-
stitor, družba DARS.

V predoru Ljubno izvajalec
v teh dneh opravlja izkopna
dela, ki bodo zaključena še v
aprilu, sledila bo oprema pre-
dora: gradnja notranje oblo-
ge in namestitev elektro in
strojne opreme - razsvetljava,
vzpostavitev sistema za klic v
sili, video nadzor ...

Sicer pa je na avtocestnem
odseku med Radovljico in
Kranjem pri Strahinju še
ena zapora in potencialna
točka, kjer bodo nastajali
novi zastoji. Gre za območje
gradnje novega avtocestnega
priključka Naklo, ki bo do-
končan in predan prometu
do začetka letošnje turistične
sezone, ko bo tudi zapora

umaknjena. Do tedaj pro-
met ob gradbišču poteka po
dveh zoženih pasovih.

Kot pravijo na DARS, na
podlagi izkušenj iz prejšnjih
let torej tudi letos na gorenj-
ski avtocesti lahko pričakuje-
mo zastoje pri Brezjah, kjer
se avtocesta zoži v en vozni
pas v vsako smer. Gneča je
bila na cestah že v četrtek po-
poldne, saj je marsikje že
petek praznični dan. Podo-
bno bo v petek popoldne, v
obratni smeri pa na veliko-
nočni ponedeljek, ko se bodo
tujim voznikom pridružili še
domači uporabniki avtocest,
ki se bodo vračali z enodnev-
nih izletov z Gorenjske.
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Ker so se v nekaterih sosednjih državah velikonočni prazniki začeli že danes, je bil že 
včeraj pred viaduktom Peračica promet zelo zgoščen. / Foto: Gorazd Kavčič

Vse tri viadukte na odseku Peračica-Podtabor bodo zgradili
na novo. Odsek bo odprt do junija 2011 / Foto: Gorazd Kavčič

Gradbišča ostajajo ozko grlo
Avtocestni odsek Peračica-Podtabor bo dokončan do poletja 2011; vse do takrat ta del ostaja ozko
grlo gorenjske avtoceste.

Suzana P. Kovačič

Kranj - Svetnik in bivši pred-
sednik sveta Prešernovega
gledališča Kranj Matevž Kleč
je opozoril: "Že dlje časa opa-
žam, da so odnosi med občin-
skim vodstvom in Prešerno-
vim gledališčem slabi. To se je
pokazalo tudi tedaj, ko direk-
torju Borutu Veselku nekateri
člani sveta Prešernovega gle-
dališča (predstavniki občine)
niso potrdili nagrade za
opravljeno delo, čeprav dela
dobro. Za približno pet od-
stotkov ali več je občina skrči-
la sredstva gledališču na vseh
področjih dejavnosti, tako gle-
dališče živi že od substanc, ki
so jim še ostale. Če hoče ne-
kdo gledališče zbiti na raven
amaterskega gledališča, mora-
mo biti Kranjčani s tem sez-
nanjeni in se moramo do tega
tudi opredeliti. Mislim pa, da
česa takega ne smemo dovoli-
ti. Tudi denarja za nujno
adaptacijo gledališča ni, to, da
bo za to prispevala regija, je iz-
govor, privlečen za lase. Pred
dvema letoma je bilo v občin-
skem proračunu že namenje-
nih 300 tisoč evrov za obnovo,
a je bil denar umaknjen z ob-
ljubo, da bo prenesen v na-
slednje proračunsko obdobje.
Pa ni. Bojim se, da se bodo
slabim razmeram uprli tudi
igralci." Kleč je svetnikom na
sredini seji mestnega sveta
dal pobudo, da se v roku dese-
tih dni sestaneta vodstvo Pre-
šernovega gledališča in vod-

stva Mestne občine Kranj, za-
ključke in rešitev pa se svetni-
kom posreduje do naslednje
seje mestnega sveta. Pobudo
so svetniki sprejeli z veliko
večino in je obvezujoča. 

Borut Veselko je bil zase-
den s projektom Tedna slo-
venske drame, zato je odgo-
voril na kratko: "Dejstvo je, da
z malo denarja ne morem
pripeljati leta do konca brez
izgube, zmanjka nam tretjino
denarja že za hladni pogon
gledališča, v kar niso všteta
programska sredstva." Pod-
župan Igor Velov je povedal:
"Gledališče dela dobro, ven-
dar se je treba zavedati tudi
zmožnosti. Zato, da se občina
ne bi zadolževala, smo kot
ustanoviteljica gledališča mo-
rali racionalizirati poslovanje,
a ne toliko, da bi ogrozili ka-
kovost gledališča. Letos smo v
proračunu namenili dobrih
920 tisoč evrov za obrato-
valne in materialne stroške.
Predstave delajo na visoki rav-
ni in dobivajo visoke nagrade,
po drugi strani pa se ne pri-
bližajo preprostemu človeku.
Ne govorim o tem, da bi se
morali spustiti na nivo ama-
terskega gledališča. Želim pa,
da pridobijo status gorenjske-
ga gledališča. Nujno je, da se
usedemo skupaj in da se do-
govorimo, kako naprej. Tudi
glede rekonstrukcije stavbe,
ki lahko stane dvanajst milijo-
nov evrov. Zgolj kranjska ob-
čina tega denarja ne more za-
gotoviti."

Finančno jim gre slabo
Po mnenju stroke je letošnja sezona za Prešernovo
gledališče zelo uspešna. Finančni kazalci žal ne
sledijo temu uspehu.

Mateja Rant

Bled, Bohinj, Kranjska Gora
- Velika noč je med turistič-
nimi delavci veljala tudi za
znanilko prihajajoče poletne
sezone, a so v zadnjem času
glede teh napovedi vse bolj
previdni. Kljub temu se v
večjih gorenjskih turističnih
krajih letos ne morejo prito-
ževati, saj jim je v večji meri
uspelo zapolniti nastanitve-
ne zmogljivosti.

Še zlasti zadovoljni so na
Bledu, saj so nekateri hoteli
po besedah direktorice Tu-

rizma Bled Eve Štravs Podlo-
gar že povsem zasedeni.
"Večinoma gre za italijanske
goste, opazna pa je tudi sku-
pina Maltežanov," je pojas-
nila Eva Štravs Podlogar in
dodala, da goste privabljajo
predvsem s ponudbo stori-
tev za dobro počutje, na
splošno pa so v preteklem
letu veliko vlagali v promoci-
jo, kar se jim zdaj obrestuje.
"To pa še vedno ne pomeni,
da si upamo trditi, da je le-
tošnja sezona rešena," je de-
jala Eva Štravs Podlogar.
Predvsem še vedno opažajo,

da gosti manj trošijo, pri če-
mer bi se po mnenju Eve
Štravs Podlogar morali go-
stinci in trgovci tudi sami
vprašati, kaj bi še lahko stori-
li, da bi bili gostje bolj zado-
voljni. Prav tako z optimiz-
mom praznične dni pričaku-
jejo v Bohinju, kjer so po be-
sedah direktorja Turizma
Bohinj Klemena Langusa
hoteli zapolnjeni od 50- do
70-odstotno. "Pri nas se po-
mlad še prepleta z zimo,
tako da se gosti lahko nade-
jajo tudi odlične pomladne
smuke." Tudi rezervacije za

poletje so primerljive s pre-
teklimi leti, pri čemer bodo
še bolj gradili na Bohinju
kot zeleni destinaciji. Tudi
Kranjska Gora je po besedah
direktorice tamkajšnjega za-
voda za turizem Mirjam
Žerjav dobro zasedena, v
povprečju okrog 80-odstot-
no, pri čemer se proste sobe
še najdejo zlasti pri zasebni-
kih. Gostom bodo velikonoč-
ne praznike popestrili s kon-
certom tria Eroika v nedeljo,
uredili pa so že tudi kolesar-
sko stezo od Mojstrane do
meje v Ratečah.

Optimistične napovedi za praznike
Z rezervacijami za velikonočne praznike so v večjih gorenjskih turističnih krajih letos zadovoljni.

Vsi trije viadukti bodo
zgrajeni na novo; le na vi-
aduktu Lešnica se ohra-
njajo stebri, ki pa bodo re-
konstruirani v skladu s se-
daj veljavnimi predpisi. 
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Kranj

Zbirali bodo sredstva za družino v stiski

Dijaki gimnazije ESIC Kranj bodo danes in jutri znova izpel-
jali akcijo Radi bi pomagali, v okviru katere so že dvakrat po-
magali družinam, ki so se znašle v socialni stiski. "Zbirali
bomo vsakršna sredstva - živila, šolske potrebščine, oblači-
la - za sedemčlansko družino iz Kranja, ki se je znašla v hudi
socialni stiski. Oče je upokojenec z nizko pokojnino, mati
zasluži minimalno plačo. Živita s petimi otroki, starimi od
dve do šestnajst let, v obupnih stanovanjskih razmerah," je
pojasnil mentor akcije Robert Ristič. Sredstva bodo zbirali v
Mercatorjevem centru na Primskovem. Pričakujejo, da bo
odziv tudi letos dober in bodo del zbranih sredstev znova
lahko namenili tudi za varno hišo na Gorenjskem. M. R.

Cerklje

Uvedli novo ulico

Cerkljanski občinski svet je sprejel nov odlok o območjih na-
selij ter imenih naselij in ulic v občini Cerklje na Gorenj-
skem, po katerem so v Cerkljah uvedli novo ulico - Dvorjan-
sko ulico. Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Mar-
ta Jarc, je občinska uprava januarja prejela predlog skupine
občanov za uvedbo nove ulice, ki poteka ob meji med nase-
ljema Cerklje in Dvorje in kjer se gradi oziroma je že zgraje-
nih več stanovanjskih objektov. Lastniki si namreč želijo pri-
dobiti hišno številko in prijaviti stalno bivališče v teh objek-
tih, kar pa je možno šele z uvedbo nove ulice in njenim po-
imenovanjem. Med 18. februarjem in 4. marcem je bilo izve-
deno tudi predhodno posvetovanje o predlagani dopolnitvi
uličnega sistema v Cerkljah, v tem času pa ni bila podana
nobena pripomba na predlog poimenovanja nove ulice. A. H.

KRATKE NOVICE

Urša Peternel

Jesenice - Ena največjih in-
vesticij, ki ta čas poteka na
Jesenicah, je obnova športne
hale Podmežakla. Občina Je-
senice je priprave na priče-
tek obnove pričela že leta
2007, v letu 2008 pa so pri-
dobili idejno zasnovo, ki je
zaradi obsežnosti in zahtev-
nosti investicije predvidela
fazno izvedbo obnove. Tako
so lani pričeli izvedbo prve
faze: gradnjo vzhodne tribu-
ne, ki bo zaključena še letos,
do pričetka nove hokejske
sezone. Kot je povedal župan
Jesenic Tomaž Tom Men-
cinger, je zaradi velike količi-
ne snežnih padavin in hlad-
nih dni izvedba del nekoliko
v zaostajanju, vendar bo do
začetka aprila zunanji beton-
ski skelet vzhodne tribune
postavljen. Takrat se zaključi
tudi hokejsko-drsalna sezo-

na in bodo lahko začeli pre-
navljati tudi notranje prosto-
re dvorane. Dela bodo za-
ključena do avgusta, ko se bo
pričela hokejska sezona
2010/2011. Pridobili bodo
več kot 4500 kvadratnih me-
trov površin - v objektu bodo
garderobe, pisarne in drugi
prostori za nogometaše, ho-
kejiste in drsalce, prostori za
različne tehnične službe in
avla z recepcijo. Na novi
vzhodni tribuni bo prostora
za 1468 gledalcev oziroma
obiskovalcev. Izvajalec del
pri vzhodni tribuni je Grad-
binec GIP Kranj, vrednost
del pa nekaj več kot 1,8 mili-
jona evrov. Vzporedno že po-
tekajo priprave na drugo
fazo, to je na obnovo strehe
ter gradnjo zunanjega stop-
nišča, ki se bo predvidoma
izvajala v letu 2011, je še po-
jasnil župan Tomaž Tom
Mencinger.

Nova tribuna za skoraj
1500 gledalcev
Do pričetka nove hokejske sezone bo zgrajena
nova vzhodna tribuna dvorane Podmežakla.

Bled

Kamp na Bledu se že polni

V Campingu Bled, ki deluje v okviru družbe Sava hoteli Bled,
so včeraj že sprejeli prve goste, in sicer 150 članov partner-
skega kluba ljubiteljev avtodomov iz Padove. Za praznični
konec tedna, je pojasnila direktorica odnosov z javnostjo v
Sava hotelih Bled Alenka Bešter, pa ob lepem vremenu priča-
kujejo celo do petsto gostov. V letošnji sezoni, je dodala, za
goste pripravljajo še privlačnejšo ponudbo za aktivno preživ-
ljanje počitnic. Že lani so v kampu namestili šestdeset gnez-
dilnic za ptice, letos pa bodo gostom enkrat na teden omo-
gočili voden izobraževalni sprehod z opazovanjem ptic. Zno-
va bodo organizirali vodene kolesarske izlete, pri čemer so
razširili ponudbo koles za najem, med drugim tudi z električ-
nimi kolesi. Do 15. aprila naj bi končali tudi obnovo sanitar-
nega objekta ob recepciji, ki bo po novem omogočal upora-
bo tudi pozimi. "V preteklih letih smo zaznali precejšnje pov-
praševanje za bivanje v času božično-novoletnih praznikov in
ob večjih prireditvah, kot je svetovni pokal v biatlonu. Zato
smo se odločili, da zagotovimo osnovno infrastrukturo, tako
da bomo kamp v takih primerih lahko odprli," je pojasnil
vodja Campinga Bled Nejc Kelbl. Lani so v kampu kljub slab-
šemu začetku glavne sezone ustvarili več kot 88 tisoč noči-
tev, letos pa pričakujejo še za tri odstotke več nočitev. M. R.

Cerklje

Športnim društvom 80 tisoč evrov

Za športno dejavnost in infrastrukturo v Občini Cerklje bo
letos namenjenih skoraj 1,35 milijona evrov. V skladu s
pravkar sprejetim letnim program športa za 2010 bo občina
največ denarja (1,22 milijona evrov) vložila v gradnjo No-
gometnega centra Velesovo, za dejavnost športnih društev
bodo namenili osemdeset tisoč evrov, za tekoče vzdrževan-
je in zavarovanje športne dvorane 37 tisoč evrov, za otroška
igrišča ob vrtcih pa šest tisoč evrov. A. H.

Rodine

Velikonočna razstava v Jalnovi hiši

Jutri, v soboto, bodo v rojstni hiši Janeza Jalna na Rodinah po
treh letih premora odprli velikonočno razstavo, tokrat že dese-
to po vrsti. Na ogled bodo pirhi, velikonočno vezenje ter gli-
neni in leseni izdelki z velikonočnimi motivi. Na razstavi se
bodo predstavili otroci iz vrtcev Žirovnica, Škofja Loka, Je-
senice in Lesce, dom starejših sv. Martina iz Srednje vasi v Bo-
hinju, rezbar Franc Kubelj iz Bukovice pri Vodicah, oblikovalka
gline Marija Bizjak iz Kranja in številni izdelovalci pirhov. Razs-
tava bo na ogled do 11. aprila, vsak dan od 10. do 19. ure. A. H.
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Izdelki Tuπ so izredno kakovostni, kar potrjujejo tako ocene strokovnjakov na æivilskih sejmih kot 
rezultati slepega testiranja z uveljavljenimi blagovnimi znamkami, kjer so se odliËno odrezali trajno 
mleko, tuna v oljËnem olju, navadni jogurt in πampinjoni in zasedli 1. mesto. Izbirate lahko med 
veË kot 750 izdelki z oznako Tuπ, ki so tudi do 60 % cenejπi od drugih blagovnih znamk.

Tudi vi bi protestirali, Ëe bi vas neupraviËeno podcenjevali. 
Dajte Tuπ izdelkom priloænost in prihranite!

Najboljπi πtirje po vaπem izboru!

Suzana P. Kovačič

Kranj - Na sredini seji mest-
nega sveta je Miloš Ekar,
vodja Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine, Območne
enote Kranj svetnikom pred-
stavil stališče stroke do obno-
ve stavbe nekdanje velebla-
govnice Globus, ki so jo sezi-
dali v letih 1969-72. Avtor
stavbe - gre za prvi objekt s
kortensko fasado pri nas - je
Prešernov nagrajenec Edo
Ravnikar. Miloš Ekar je pred-
vsem odgovoril na pogosta
vprašanja, ki se pojavljajo v
javnosti; kako da je Globus
sploh vpisan v register kul-
turne dediščine: "Eminentni
slovenski arhitekti so leta
1999/2000 izdali t. i. oranž-
no knjigo, v kateri je pregled
slovenske moderne arhitek-
ture med letoma 1945 do
1970 in v katero so uvrstili
tudi Globus. V skladu s temi
priporočili smo stavbo vpisa-
li v register kulturne dedišči-
ne, z načrtovano prenovo pa
smo investitorju predpisali
kulturno varstvene pogoje,
da se čim bolj ohranijo origi-
nalne gradbene substance in
gradbeni elementi. Investi-
tor je ohranil stare kortenske
plošče, ker bi bile nove pre-
drage; cilj je bil, da se s čim
manjšimi stroški pri posega-
nju v kulturno dediščino do-
seže maksimalni učinek.
Mislim, da so ga dosegli.

Lahko vam tudi naštejem ve-
liko primerov iz tujine, kjer
se korten uporablja pri obno-
vi starih objektov." 

Svetnik in podžupan Bo-
jan Homan je povedal, da ga
občani kar naprej sprašujejo,
kaj so naredili z Globusom
in zakaj stavba v celoti ne bo
dobila lepšega, modernejše-
ga videza. Tudi sam se ne
strinja s sedanjo rešitvijo, pri
kateri niti ni sodeloval. Na
fasadi, ki že kaže končno po-
dobo, so kortenske plošče
nekoliko lisaste, Ekar je po-
jasnil: "Stare kortenske ploš-
če so sneli, pregledali, upo-
rabne očistili in zdaj jih na-
meščajo na fasado. V roku
približno enega leta bodo te
dobile nekdanjo temno rja-
sto patino, ki ščiti plošče

pred nadaljnjim propada-
njem. Na Zavodu tudi išče-
mo informacije o možnih
zaščitnih premazih za ploš-
če, če bi se v nadaljevanju
ugotovilo, da te še vedno rja-
vijo." Svetnik Janez Jereb:
"Če že zdaj dvomite o ploš-
čah, kdo bo pokril morebitne
posledice?" Ekar je odgovo-
ril: "Investitor, čeprav sem
mnenja, da če država nekaj
predpiše, naj tudi nekaj pri-
speva. Zelo se zavzemamo
za to, da bi se priznale na
primer davčne olajšave ti-
stim, ki obnavljajo objekte
kulturne dediščine." 

Kot je še povedal Ekar, bo s
prenovo stavba bistveno lep-
ša kot prej: "Ne bo več kio-
skov, na katerih je prišlo do
največje korozije. Stekleni

prizidek je dodana likovna
vrednost in je estetsko uskla-
jen s starim objektom. Všeč
ali ni všeč: vsega, kar nam ni
všeč, ne moremo za nazaj
podreti. Živimo v svetu, kjer
ni možno, da bi vsaka gene-
racija zgradila svet zase."
Svetnik Franci Rozman je
prepričan, da če bi vprašali
po javnem mnenju, da bi bila
velika večina občanov proti
sedanji rešitvi. Svetnik Sta-
nislav Boštjančič pa: "Veliko
preveč je govorjenja okrog
tega. Če se je s stališča pra-
vne države ravnalo v skladu s
predpisi, je vse drugo nakla-
danje. Kar se ljudske volje
tiče, je pa tako: devetdeset od-
stotkov občanov je glasovalo
za deponijo Tenetiše, pa jo
danes imamo?"

Kortenske plošče ostanejo
Direktor kranjskega spomeniškega varstva je mestnim svetnikom pojasnil stališče stroke do obnove
Globusa. Lisaste kortenske plošče naj bi po približno letu dni dobile nazaj nekdanjo temno rjasto patino. 

"Izvajalci del morajo objekt za namen knjižnice občini predati avgusta letos, zatem sledi še
notranja oprema in selitev," je povedal Aleš Sladojevič, direktor občinske uprave. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič, 
Urša Peternel

Kranj - Na večini gorenjskih
smučišč končujejo smučar-
sko sezono. V Kranjski Gori
so že prejšnjo nedeljo ustavi-
li večino žičniških naprav, do
nedelje, 4. aprila, obratuje le
še štirisedežnica Podkoren.
Tudi na smučišču Vogel bo
predvidoma mogoče smuča-
ti še do vključno ponedeljka,
5. aprila, enako so nam pove-
dali na Soriški planini. Žič-
niške naprave so zaradi spo-
mladanskih temperatur že
pred dnevi ustavili na smu-
čiščih Stari vrh, Viševnik na
Pokljuki in Kobla.

Najdaljša pa bo letošnja
smučarska sezona na smu-
čišču Krvavec, kjer imajo še
več kot meter snega, zato
bodo naprave normalno
obratovale še vse do konca
velikonočnih praznikov. S
ponedeljkom pričnejo tako
imenovano "pomladansko
smuko", kar pomeni, da

bodo vlečnice vozile do 13.
ure, kabinska žičnica pa do
17. ure. Obratovanje bodo
dnevno prilagajali razmeram
na smučišču. Pa jim bo sezo-
no uspelo podaljšati do prvo-
majskih praznikov? Kot so
povedali, je skrajni datum
obratovanja smučišča 2. maj,
vendar pa bo vse odvisno od
vremenskih razmer. "V zad-
njih letih smo kljub manjše-
mu obisku kar štiri sezone
obratovali vse do konca prvo-
majskih praznikov, s čimer
so bili najbolj zadovoljni
imetniki sezonskih kart," je
povedal Luka Vrančič, direk-
tor marketinga in prodaje pri
RTC Krvavec.

In kako gorenjski žičničar-
ji ocenjujejo letošnjo smu-
čarsko sezono? Dokončnih
podatkov še niso zbrali, oce-
njujejo pa, da je bila sezona
slabša od lanske, zlasti zara-
di poznejšega začetka in do-
kaj slabega vremena zlasti
ob koncih tedna in med zim-
skimi šolskimi počitnicami.

Prvomajska smuka morda
le na Krvavcu

Igor Kavčič

Včeraj so se v Radovljici po-
slovili od umetnostnega zgo-
dovinarja, muzealca, konser-
vatorja in likovnega kritika
dr. Ceneta Avguština. Rodil
se 2. januarja 1923 v Radovlji-
ci, leta 1952 diplomiral na od-
delku za umetnostno zgodo-
vino in etnologijo Filozofske
fakultete v Ljubljani, že na-
slednje leto pa je postal ku-
stos in upravnik novousta-
novljenega Mestnega muzeja
v Kranju. Do sredine šestde-
setih let je skrbel tudi za orga-
nizacijo spomeniškega var-
stva na Gorenjskem. Leta
1971 je bil promoviran za
doktorja znanosti. Do leta
1972 je bil ravnatelj Gorenj-
skega muzeja v Kranju, do
upokojitve 1990 pa muzejski
svetovalec in vodja galerijske
dejavnosti. Po odhodu v po-
koj je še naprej pisal strokov-
ne članke, pripravljal preda-
vanja, odpiral likovne razsta-
ve in svetoval. Posvečal se je
raziskovanju urbanističnega,
naselbinskega in arhitektur-
nega razvoja mest, trgov in
vaških naselij, razvoju meš-
čanske hiše, ljudskemu stav-

barstvu in drugim temam.
Leta 1999 je izšla njegova
knjiga Kranj - Naselbinski
razvoj od prazgodovine do
20. stoletja. Kot likovni kritik
je spremljal številne likovne
razstave po Sloveniji. Leta
2003 je postal častni občan
občine Radovljica. Med dru-
gim je bil častni član Sloven-
skega umetnostnozgodovin-
skega društva in Konserva-
torskega društva. Dr. Cene
Avguštin je bil prvi gorenjski
muzealec, pionir na področju
varovanja gorenjske naravne
in kulturne dediščine ter ena
osrednjih osebnosti gorenj-
skega kulturnega življenja.

Umrl je dr. Cene Avguštin  

Celovec

V Minimundusu tudi Blejski otok

Danes svoja vrata spet odpira park Minimundus v bližini
Celovca. Obiskovalce pričakuje lepo urejen, novost je nova
kavarna, veliko pozornost pa so namenili otrokom, ki jih 
pričakuje veliko igrišče z baloni na vroč zrak, sloni, skritimi
zakladi in drugimi zanimivostmi iz zgodbe V osemdesetih
dneh okoli sveta. Letos se bodo 140 maketam največjih sve-
tovnih znamenitosti pridružile nove makete, med katerimi
so Blejski otok s cerkvico, svetilnik Porer pri Puli in evropska
lokomotiva avstrijskih železnic. U. P.
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Mateja Rant

Škofja Loka - Rdeči križ Škof-
ja Loka je zato javno pozval,
naj razkrije revizijsko poro-
čilo o svojem poslovanju, ki
ga je opravila neodvisna zu-
nanja revizija. Prepričan je,
da so rezultati revizije taki,
da jih vodstvo skriva pred
javnostjo ter pred drugimi
člani in prostovoljci Rdečega
križa. Na njegove obtožbe v
Rdečem križu Škofja Loka
odgovarjajo, da so poročilo
obravnavali na seji julija
lani, z njim pa je bil takrat v
celoti seznanjen tudi Blaž
Kujundžič.

Kujundžič je škofjeloški
Rdeči križ vodil dobro leto,
do pomladi lani. V tem času,
pravi, je bil priča številnim
nepravilnostim in samovolji
pri delovanju in poslovanju
območnega združenja. "Ma-

ja lani sem odstopil z mesta
predsednika območnega
združenja, da bi omogočil
nepristransko preiskavo ne-
pravilnosti s strani neodvis-
ne zunanje revizije. Tako
sem bil že drugi predsednik
škofjeloškega Rdečega kri-
ža zapovrstjo, ki je na funk-
ciji zdržal zgolj eno leto," je
poudaril Kujundžič in do-
dal, da so se dolgoletni čla-
ni vodstva po njegovem od-
stopu organizirali sekretar-
ki in sebi v bran. Prepričan
je, da bi bila ta podpora lah-
ko utemeljena na neupravi-
čenih skupnih koristih pri
izplačevanju plač, honorar-
jev, nagrad in dnevnic, pov-
račilu potnih in drugih
stroškov, uporabi službene-
ga telefona in avtomobila,
udeležbi na letovanjih brez
opravljanja nalog in podo-
bno. 

Na območnem združenju
Rdečega križa na te obtožbe
odgovarjajo, da so bile z revi-
zijo res ugotovljene nekatere
nepravilnosti, ki pa so pred-
vsem posledica njihovega iz-
jemno širokega področja de-
lovanja in pomanjkanja spe-
cifičnega znanja, z delova-

njem v območnem združe-
nju pa se ni nihče osebno
okoriščal. "S ciljem, da se
omogoči učinkovito delova-
nje vseh organov in izvajanje
tekočih aktivnosti društva, je
območno združenje Rdeče-
ga križa razčistilo odprta
vprašanja in za rešitve, ki so
v njegovi pristojnosti, takoj
sprejelo konkretne ukrepe.
Na nekatere ugotovitve, ki
zahtevajo sistemsko reševa-
nje, pa je posebej opozoril
tudi sedež Rdečega križa
Slovenije," so poudarili. Pre-
pričani so, da je namen pisa-
nja Blaža Kujundžiča po-
skus razvrednotenja dolgo-
letnega uspešnega dela Rde-
čega križa na Škofjeloškem.
Dodali pa so tudi, da se ob-
močni odbor distancira od
reševanja osebnega spora
med bivšim predsednikom
in bivšo sekretarko. 

Zanikajo osebno okoriščanje 
Nekdanji predsednik škofjeloškega združenja Rdečega križa Blaž Kujundžič je javno opozoril na 
nepravilnosti, ki naj bi se dogajale pri poslovanju tega združenja.

info@g-glas.si

Suzana P. Kovačič

Kranj - V torek se je Ekološka
karavana Očistimo Slovenijo
v enem dnevu! ustavila v
Kranju. "Namen karavane je
bil Gorenjcem približati pro-
jekt in jih neposredno pova-
biti k čiščenju, ki bo potekalo
v soboto 17. aprila po vsej
Sloveniji. Predstavili smo
tudi primere dobre prakse
na področju ekologije in
okoljskega osveščanja ter
opozorili na problematiko

divjih odlagališč," je poveda-
la Tina Arih, ki pri projektu
skrbi za komuniciranje z
mediji za območje Gorenj-
ske. Predstavnike organiza-
torjev je sprejel župan Dami-
jan Perne in jim zagotovil
pomoč občine (zaščitne ro-
kavice in vreče za smeti), po-
poldne pa je pred Mercator-
jevim centrom na Primsko-
vem potekalo več aktivnosti.
Predstavniki so bili ljudem
na voljo za informacije, po-
vezane z akcijo in odlaga-
njem odpadkov. "Na ogled
so bili izdelki iz reciklirane-
ga materiala, ki jih je pripra-
vil Otroški kulturni center
Krice Krace. Potekale so
otroške ustvarjalne delavnice

iz odpadne embalaže ter na-
gradna igra Kdo najhitreje
pravilno razvrsti odpadke v
zabojnike za ločeno zbiranje
odpadkov," je povzela sogo-
vornica. 

Večina gorenjskih občin je
do zdaj pokazala interes za
sodelovanje v akciji, je potr-
dila Arihova. Koordinator za
občino Žirovnica Aleš Jeko-
vec je navedel: "Občina Ži-
rovnica bo poskrbela za za-
ščitne rokavice in vreče. Ma-
lica za udeležence, ki jo bo

ravno tako plačala občina, bo
v prostorih osnovne šole, ki
se bo ravno tako pridružila
projektu." Koordinatorka za
občino Škofja Loka Lea Mla-
kar je kot zanimivost nave-
dla: "V OŠ Ivana Groharja so
si namesto malic zaželeli
grablje in metle v trajno
last." Da bo okolica dlje časa
čista in urejena.

Velika želja organizatorjev
je, da bi komunalna podjetja
v občinah na dan akcije zni-
žala ceno odvozov odpadkov
za vsaj pet odstotkov. Vsa
zbirna mesta odlaganja od-
padkov po občinah na dan
akcije bodo najkasneje v pri-
hodnjem tednu objavljena
na spletni strani ocistimo.si.

Očistimo Slovenijo 
v enem dnevu
Ekološka karavana se je ustavila v Kranju. 
Promovirali so vseslovensko čistilno akcijo, ki bo
v soboto, 17. aprila. 

Ustvarjalne delavnice iz odpadne embalaže so potekale pod
vodstvom Otroškega kulturnega centra Krice Krace. Tudi to
je bil del promocije vseslovenske čistilne akcije. / Foto: Tina Dokl

Kamnik

Na plesu zbrali dobrih osem tisočakov

Tretji dobrodelni Županov ples, ki so ga minulo soboto v
kamniški športni dvorani organizirali člani Liste Toneta
Smolnikarja, je uspel v celoti, saj so s prodanimi vstopnica-
mi in dražbo umetniških del zbrali kar 8240 evrov. Na slav-
nostnem večeru, na katerem ni manjkalo dobre glasbe, ple-
sa in druženja, je potekala dražba del znanih slovenskih sli-
karjev - Tomaža Perka, Dušana Sterleta, Franceta Slane in
drugih, organizatorji pa bodo zbrana sredstva podarili 
dvema mladima kamniškima invalidoma, štiriletni Sari iz
Šmarce, ki ima težko obliko cerebralne paralize in nujno po-
trebuje hišno dvigalo, ter 29-letnemu Gregorju iz Kamnika,
diabetiku, ki je zaradi nesrečnega padca postal paraplegik
na invalidskem vozičku in prav tako potrebuje napravo za
lažje premagovanje stopnic, ki so ovira do njegovega stano-
vanja. J. P. 

Blaž Kujundžič / Foto: Gorazd Kavčič

Jasna Paladin

Kamnik - Kamniški župan
Anton Tone Smolnikar je
pred kratkim javnosti spo-
ročil svojo odločitev, da se
na jesenskih lokalnih volit-
vah ne bo več potegoval za
županski mandat, ki bi zanj
sicer bil že peti.

"Že lani jeseni, ob svojem
okroglem osebnem jubile-
ju, sem najbližjim povedal,
da ne bom več kandidiral.
Človek se nekako izpoje in
vsem, ki mislijo, da je župa-
novanje samo podpisovanje
dokumentov in vrsta slav-
nostnih sprejemov, odgo-
varjam, da to še zdaleč ni
res. To zame ni bilo gospo-
sko funkcioniranje, ampak
sem županovanje jemal kot
način življenja. Ponosen
sem, da sem zdržal šest-
najst let. Nisem se ustrašil

izzivov, ampak sem se odlo-
čil, da vajeti zapustim neko-
mu, ki bo morda našel nove
izzive, čeprav bo težko dobi-
ti župana, ki ima dovolj iz-
kušenj in poznanstev," je
povedal Anton Tone Smol-
nikar, ki bo podprl kandida-
ta, ki bo nadaljeval njegove
začete projekte.

Čeprav v javnosti kroži
več imen, potrjenih kandi-
datov ni veliko. Edini, ki je
svojo odločitev jasno izrazil
že pred mesecem, je podžu-
pan Brane Golubovič. "Zna-
nje in izkušnje, ki sem jih
pridobil kot podžupan in
pred tem kot vodstveni dela-
vec znotraj ministrstva za
šolstvo in šport in sodelavec
Državnega zbora RS, so za
vodenje občine neprecenlji-
ve, zato jih želim uporabiti
za to, da povežem ogromen
potencial, ki ga Kamničan-

ke in Kamničani imamo,"
je odločno napovedal Golu-
bovič, ki se namerava, če bo
izvoljen, funkciji župana
posvetiti stoodstotno, zato
se je pred dobrim mesecem
tudi umaknil z mesta pred-

sednika LDS Kamnik. Če
bodo tako želeli občani, se
bo v boj za županski stolček
podala tudi državna poslan-
ka Julijana Bizjak Mlakar.
"Veliko občanov in občank
si želi, da bi kandidirala.
Pravijo, da je v občini potre-
ben nov veter in nov zagon,
za katerega verjamejo, da ga
lahko prinesem jaz. Ker
imam izkušnje iz vodenja
velikih finančnih družb, iz-
kušnje tako iz gospodar-
stva, šolstva in drugih jav-
nih služb, tudi sama verja-
mem v lastne zmožnosti
prispevati k boljšemu izko-
ristku razvojnih in podjetni-
ških priložnosti ter k razvo-
ju kulturnega, športnega in
drugih področjih v Kamni-
ku."

Opozicijske stranke urad-
no še iščejo skupnega kan-
didata. 

Smolnikar ne bo več kandidiral
Anton Tone Smolnikar po končanem četrtem mandatu ne bo več na čelu kamniške občine, njegova
odločitev pa je mnoge presenetila. Kandidatov še zelo malo.

Anton Tone Smolnikar

Cerklje

Že druga sprememba v občinskem svetu

Občinski svet v Cerkljah je doživel že drugo spremembo v
tem mandatu. Potem ko je decembra po odstopu Petra An-
tona Pirca nadomestni član z neodvisne liste Kultura Ulica
Ljudje postal Jaka Ciperle, je občinski svet za nadomestne-
ga člana potrdil še Marka Bolko. Kot drugi kandidat z Liste
za vas na zadnjih volitvah je v občinskem svetu zamenjal
Marjana Ropotarja, ki je odstopno izjavo podal že leta 2008,
a je občinski svet tedaj ni sprejel. Ropotar je lahko dosegel
svoj odstop šele po spremembi zakona o lokalni samoupra-
vi iz oktobra 2009, ki določa, da preneha mandat vsakemu
članu občinskega sveta, ki je do uveljavitve zakonskih spre-
memb podal odstopno izjavo, pa čeprav občinski svet kas-
neje ni ugotovil razlogov za prenehanje mandata. A. H.

Komenda

Medgeneracijski center brez soinvestitorja

Dogovori Občine Komenda z zavarovalnico Triglav o
možnem sofinanciranju in partnerstvu pri Medgeneracij-
skem centru Komenda niso bili uspešni. ”V pismu o
nameri smo se dogovorili, da bo center upravljala občina,
naši sogovorniki pri Triglavu pa so kasneje pogoje želeli
spremeniti, zato smo sodelovanje v dobro občine prekinili.
Predvidoma v tem mesecu bomo objavili javni razpis za
gradnjo, za financiranje pa je v igri več modelov. Povezali
smo se z bankami, najboljši pa se nam zdi petnajstletni na-
jem stavbe, ki bi po tem času prešla v občinsko last,” je
povedal župan Tomaž Drolec in dodal, da je bila občina do
sedaj zadolžena minimalno in da je dodatna posojila ne
bodo preveč obremenila. J. P. 



Maja Bertoncelj

Kranj - Grega Bole, kolesar iz
Begunj, v letošnji sezoni na-
stopa za ekipo Lampre - Far-
nese Vini. Sezono je začel
odlično in pokazal, da je do-
bro pripravljen, načrte pa
mu je prekrižal hud padec v
drugi etapi dirke Pariz-Nica.
Moral je v bolnišnico, po ne-
kaj dneh pa so ga z rešilnim
avtomobilom prepeljali do-
mov na Gorenjsko. "To je bil
najhujši padec v moji dose-
danji kolesarski karieri. Če
bi samo padel, bi še nekako
bilo. Najhuje pa je, da sta od
zadaj vame priletela še dva
kolesarja. Ko sem bil na tleh,
sem vedel, da se bo to zgodi-
lo," se padca spominja Gre-
ga Bole in dodaja: "Bolečine
so bile zelo hude. Brez po-
moči nisem mogel stati, tež-
ko sem se premikal. Ni bilo
možnosti, da bi prišel na cilj.
Ker je podobna poškodba na
olimpijskih igrah doletela
Petro Majdič, si res ne pred-
stavljam, kako je vse izpelja-
la. Še sedaj me bolijo rebra,
še vedno ne morem delati
normalnih gibov, težko glo-
boko vdihnem."

Pregledi v Franciji zlomov
niso pokazali, doma pa se je
izkazalo drugače. "Bil sem
na pregledu v Ljubljani in
zlomljeno imam deveto in
enajsto rebro. En mesec ne
smem prav nič delati, ker se
mora poškodba zaceliti," je
pojasnil 24-letni kolesar. To
zanj ne pomeni nič dobrega,
ne glede na vse pa v prihod-

nost zre z optimizmom:
"Res je, da mi je poškodba
pošteno prekrižala načrte. V
tem delu sezone so dirke, na
katere sem veliko računal,
tako da mi jih iz postelje ni
ravno lahko gledati. Upam
pa, da se mi bo uspelo pri-
praviti za drugi del sezone.
Rad bi se vrnil za Tour de
France. Zavedam se, da se
bom do takrat težko dobro
pripravil, a kot pravijo, upa-
nje umre zadnje."

vilma.stanovnik@g-glas.si
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Šenčur - V Športnem parku
Šenčur se je v sredo na tekmi
17. kroga slovenske druge
nogometne lige zbralo štiri-
sto gledalcev. Na razmoče-
nem igrišču, zaradi katerega
so bile razmere za igro težke,
sta si nasproti stala dva sose-
da: domači Garmin Šenčur
in Triglav Gorenjska, edina
gorenjska predstavnika v
drugi ligi. Zmagali so nogo-
metaši kranjske ekipe, rezul-
tat je bil 0 : 2 (0 : 1). Mrežo je
obakrat zatresel Dejan Rob-
nik, ki je jesenski del odigral
v Šenčurju. Prvič je bil uspe-
šen ob koncu prvega polčasa
(40'), drugič pa na začetku
drugega (47'). Več o tekmi, o
zimskem obdobju in o ciljih
v spomladanskem delu sta v
krajšem pogovoru povedala
Stane Bevc, glavni trener Tri-
glava Gorenjske, in Suad Be-
širovič, pomočnik trenerja
Garmina Šenčurja.

Komentar današnje tekme?
Bevc: "Če potegnemo črto

skozi celotno srečanje, mis-
lim, da smo bili nekoliko
boljši nasprotnik. Z rezulta-
tom in s tremi točkami mo-
ramo biti zadovoljni. Pro-
blem naše igre pa je realiza-
cija. Bolj ko se je bližal ko-
nec srečanja, več je bilo pri-
ložnosti, kar je normalno.
Tu smo zagotovo odpoveda-
li, lahko bi povišali vodstvo,
a zmagi se seveda ne sme
gledati v zobe."

Beširovič: "Mi se borimo
za obstanek v drugi ligi, Tri-

glav se bori za prvaka, tako da
so bili oni v tem pogledu v
prednosti. Pristop naših ig-
ralcev je bil dober, prav tako
tudi igra. Po prikazanem bi si
zaslužili vsaj točko. Na žalost
smo po naših napakah preje-
li dva zadetka, priložnosti, da
bi zadetek dali, pa nismo iz-
koristili. Čestitam Triglavu za
današnjo zmago in mu želim
uvrstitve v prvo ligo."
Kako ste izkoristili zimski
premor?

Bevc: "Če bi hoteli v igri
narediti korak naprej, bi v za-
sedbi potrebovali kakšnega
kakovostnega napadalca. Po
drugi strani nam je še sreča
obrnila hrbet, tako da smo
ostali brez štirih poškodova-
nih. To so Uroš Smolej, Ma-

tic Sever, Miha Novak in
Alen Krcić. V tem trenutku
smo v deficitu z igralci in eki-
po moramo sestavljati racio-
nalno. Okrepitev je Janez Za-
vrl, iz Šenčurja se je vrnil De-
jan Robnik, ki je danes poka-
zal, da nanj gre računati. Iz
srca mu čestitam za dva za-
detka proti svoji nekdanji
ekipi."

Beširovič: "Trenirali smo
dobro. Nekaj igralcev smo iz-
gubili, nekaj izkušenih smo
pripeljali. Prišli so zadnji te-
den pred prvenstvom, tako
da še niso uigrani z ekipo.
Mislim, da bo iz tekme v tek-
mo bolje. Odmevne okrepit-
ve so Senad Tiganj, Igor La-
zić in Boštjan Kreft. Na ža-
lost je Kreft danes počival za-
radi rdečega kartona, Tiganj
ga je dobil, tako da vsako tek-
mo igramo brez ene okrepit-
ve. Verjamem pa tudi v dru-
ge igralce in gremo naprej.
Ekipa je v primerjavi z jesen-
skim delom veliko boljša, če-
prav se to točkovno še ne po-
zna. Potrebujemo domačo
zmago. Ne morem verjeti, da
že devet tekem doma nismo

zmagali, v gosteh pa igramo
dobro." 

Cilji v spomladanskem delu?
Bevc: "Moji osebni cilji so

bili upravi jasno povedani že
ob prihodu, čeprav je plan biti
v prvi polovici lestvice. Temu
primeren je tudi proračun.
Usmeritev je imeti v zasedbi
čim več domačih igralcev.
Moja osebna želja je seveda
biti čim višje. Tekem je še ve-
liko, ekipe so precej izenače-
ne in tudi tiste z dna lestvice
so se okrepile, kot na primer
Šenčur. Dobiti v zasedbo tri
igralce s prvoligaškimi izkuš-
njami ni majhna stvar." 

Beširovič: "Rad bi videl, da
bi se borili za prvaka, a za to
je že prepozno, tako da je cilj
obstanek v ligi. V drugi ligi
lahko vsak premaga vsakega.
Tudi danes bi mi lahko pre-
magali drugo ekipo na lestvi-
ci. Vsaka tekma bo odločilna,
za nas bo vsaka finalna, in
tako bomo šli v vsako tekmo.
Upam, da bomo imeli že v
soboto pri Dravinji malo več
sreče, kot smo je imeli da-
nes."

Robnik ”pokopal” 
nekdanjo ekipo 
Nogometna sreda je v slovenski drugi ligi postregla s sosedskim derbijem. Nogometaši Triglava 
Gorenjske so v gosteh premagali Garmin Šenčur, oba zadetka pa je dal Dejan Robnik, ki je še 
v jesenskem delu igral v Šenčurju.

Na razmočenem igrišču so bili pogoji za igro težki. Bolje so se znašli nogometaši Triglava
Gorenjske (v črtastih dresih). / Foto: Tina Dokl

Po 17. krogu je na vrhu lestvice 2. SNL še naprej 
Primorje (38 točk), Triglav Gorenjska na 2. mestu 
zaostaja za štiri točke, Garmin Šenčur jih je zbral 16
in je na 9. mestu. Tekme 18. kroga bodo odigrane 
jutri, 3. aprila. Triglav Gorenjska gosti Šentjur 
(tekma se bo začela ob 16.30), Šenčur pa odhaja 
v goste k ekipi Dravinja Kostroj.

V polfinalu tudi odbojkarji Triglava

Znani so vsi polfinalisti v prvi moški državni odbojkarski ligi
Radenska Classic. To so ekipe ACH Volley, Salonit Anhovo,
Astec Triglav in Marchiol Vodi. V polfinalu bosta torej dve
gorenjski ekipi. Kot prvi so si že v torek polfinale zagotovili
blejski odbojkarji, ki so z 2 : 0 v zmagah premagali UKO
Kropa. V sredo so z zmago na povratni tekmi v Murski So-
boti napredovanje med štiri najboljše v državi potrdili še
Kranjčani. Od ekipe Galex Mir so bili boljši tako doma kot
tudi v gosteh. Odbojkarjem kamniškega Calcita Volleyball
pa preboj v polfinale ni uspel. M. B.

Jeseničani po novo zvezdico

Danes bo v Hali Tivoli z začetkom ob 19. uri šesta tekma fi-
nala državnega prvenstva v hokeju na ledu. Jeseničani proti
Tilii Olimpiji v zmagah trenutno vodijo s 3 : 2 in imajo že v
Ljubljani priložnost ubraniti naslov državnega prvaka. Na
peti tekmi finala so hokejiste ljubljanske ekipe v sredo vi-
soko premagali na domačem ledu. Rezultat je bil 7 : 1 (3 : 1,
3 : 0, 1 : 0), tekma pa je bila tudi v znamenju pretepov. Če
Jeseničanom danes ne uspe, bo sedma tekma v nedeljo, 4.
aprila, z začetkom ob 19. uri v dvorani Podmežakla na Je-
senicah. M. B.

Rebri sta zlomljeni
Pregled v domovini je pokazal, da ima kolesar
Grega Bole dve zlomljeni rebri. Počivati bo moral
vsaj še en mesec, kljub temu pa je ohranil 
upanje na nastop na francoski pentlji.

Grega Bole bo moral 
počivati vsaj en mesec. 

Teja za popularizacijo triatlona

Na izredni volilni skupščini Triatlonske Zveze Slovenije je
novi predsednik postal Mojmir Ocvirk, direktor oglaševalke
agencije Imelda Ogilvy. Poleg novega predsednika so dele-
gati izvoli tudi nov upravni odbor v sestavi Miro Kregar, Teja
Lapanja, Matjaž Štibelj, Damijan Kromar, Klemen Zevnik in
Rado Ačimović. V upravnem odboru je torej tudi Teja Lapa-
nja, javnosti znana iz resničnostnega šova Survivor, še prej
pa tudi kot športnica, zmagovalka triatlona jeklenih v Bohi-
nju leta 2008. Članica upravnega odbora je postala z nalogo
popularizacije triatlona pri nas. M. B.

Valanta nasledil Lovše

V sredo je potekala redna letna skupščina Smučarske zveze
Slovenije, na kateri so volili tudi predsednika zveze. V igri so
bili trije: dolgoletni predsednik Stanislav Valant, Marko Jaz-
bec in Tomaž Lovše. Največ glasov je zbral 42-letni poslov-
než Tomaž Lovše in postal predsednik največje slovenske
športne zveze. M. B.

Drsalci za Pokal Triglav 

Za zaključek letošnje sezone tekmovanj v umetnostnem dr-
sanju Drsalni klub Jesenice in Zveza drsalnih športov Slove-
nije do nedelje, 4. aprila, na ledeni ploskvi Podmežakla na
Jesenicah organizirata 19. Mednarodni Pokal Triglav. V mla-
dinskih, kadetskih in članskih kategorijah nastopa več kot
150 tekmovalcev in tekmovalk iz 22 držav. Danes se bodo
tekmovanja začela ob 12. uri, v soboto ob 10.30 in v nedeljo
pa ob 9. uri. V močni mednarodni konkurenci bo nastopilo
tudi sedem tekmovalcev Drsalnega kluba Jesenice. J. R.

Fo
to

: o
se

bn
i a

rh
iv

 G
re

ga
 B

ol
et

a

”Ne predstavljam si, 
kako je s takšno 
poškodbo lahko do 
medalje pritekla Petra
Majdič.”
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Matjaž Gregorič

S prvimi pomladanskimi
dnevi so se tudi na gorenj-
skih cestah pojavili policisti s
svojimi belo modrimi mo-
tornimi kolesi. Njihova vloga
pri nadzoru in urejanju pro-
meta je pomembna zlasti v
turistični sezoni, ko so zara-
di gostejšega prometa bolj
mobilni kot kolegi v patrulj-
nih avtomobilih. "To ne po-
meni, da z motornimi kolesi
dirkamo po cestah, ampak
da smo mobilni in lahko var-
nostno reagiramo tam, kjer
je to nujno potrebno in se
tudi hitreje prebijamo mimo
stoječih kolon," pravi ko-
mandir Postaje prometne
policije Kranj Jože Pasar.

Številne nevarnosti, ki pre-
žijo na motoriste na naših ce-
stah, narekujejo tudi potrebe
po dodatnem usposabljanju
policistov na motornih kole-
sih. Pred vsako sezono v poli-
ciji organizirajo dodatno
usposabljanje za spretnost in
varno vožnjo na motornih
kolesih. V ta namen imajo iz-
delan interni program teore-
tičnega in praktičnega izob-
raževanja, ki ga izvajajo poli-
cijski inštruktorji, po njem
pa obnavljajo znanje o teh-
ničnih značilnostih motor-
nih koles, ki jih uporabljajo
policisti, o varni vožnji in pa-
steh, ki prežijo na motoriste.
S praktičnim preizkusom

preverjajo znanje na poligo-
nu in kondicijsko vožnjo v
različnih voznih razmerah in
v dolžini tristo kilometrov.

Kranjski prometni policisti
imajo trenutno deset motor-
nih koles - motocikle znam-
ke BMW, v zadnjih letih so
vozni park dopolnili še s
Hondinimi motocikli za delo
v urbanih naseljih in Yama-
hinimi. Z motornimi kolesi
nadzira promet dvajset poli-
cistov, vključno s komandir-
jem Pasarjem. "Sezona se
začne konec marca, glede na
vremenske razmere pa se
konča v začetku novembra.
Delovne razmere so zaradi

izpopolnjene opreme in mo-
tornih koles boljše, kot so
bile pred leti. Trenutno števi-
lo motornih koles ustreza po-
trebam nadzora na gorenj-
skih cestah. Moram poudari-
ti, da v zadnjih treh letih naši
policisti motoristi niso imeli
nobene prometne nesreče s
službenimi motornimi kole-
si; niti je niso povzročili niti
niso bili udeleženi. V povpre-
čju policist v eni izmeni pre-
vozi 180 kilometrov, seveda
pa ima delo organizirano
tako, da ni ves čas na motor-
nem kolesu, ampak vmes
tudi nadzira in usmerja pro-
met," dodaja komandir. 

Nobeno od policijskih mo-
tornih koles ni opremljeno z
vgrajeno video nadzorno na-
pravo za merjenje hitrosti;
eno so imeli pred leti na pre-
izkusu, a so uporabo iz var-
nostnih razlogov opustili, saj
bi delo z napravo odvračalo
policistovo pozornost s ce-
ste. Imajo pa policisti ročne
merilnike hitrosti. Med nalo-
gami policistov na dveh kole-
sih je tudi spremljanje po-
sebnih tovornih prevozov,
zavarovanje športnih prire-
ditev, kot so kolesarske dir-
ke, in spremstvo kolon z va-
rovanimi osebami oziroma
protokolarnih prevozov. 

”Leteči” policisti na cestah
Na dveh kolesih lažji nadzor prometa predvsem v času turistične sezone.

Stojan Saje

Brnik - Med včerajšnjim obis-
kom Letalske policijske
enote na Brniku se je pred-

sednik države Danilo Türk
seznanil z njenim razvo-
jem in delom. Enota, ki je
začela delovati leta 1967 v
okviru takratne Milice, se je
leta 1980 preselila v hangar
na letališču, kjer je še da-
nes. V njeni floti je šest več-
namenskih helikopterjev
različne moči. Pripadniki
enote opravljajo ob policij-
skih nalogah in delu za
druge državne organe šte-
vilne humanitarne naloge.

"Ob predstavitvi raznovrst-
nih nalog - od nadzora dr-
žavne meje in cestnega pro-
meta do reševanja na cestah
in v gorah - sem spoznal, da
opravlja Letalska enota poli-
cije izjemno pomembno
delo. Namen obiska je, da
javnost bolje spozna to delo
in tudi dolgoročne načrte
enote. Njene potrebe so več-
je, kot jih lahko zaenkrat za-
dovoljimo," je ocenil Danilo
Türk. Kot je dejal vodja eno-
te Robert Sušanj, je eden od
ciljev za prihodnost, da obli-
kujejo dislocirano enoto in

dobijo namenski helikopter
samo za reševanje. Sedanja
flota sicer zagotavlja kako-
vostno delo, vendar je reak-
cijski čas za pomoč na vzho-
du Slovenije daljši. Uroš
Lampič, Thomas Germ in
Mateja Sekne iz dežurne eki-
pe Helikopterske nujne me-
dicinske pomoči so potrdili,
da so hitri prevozi s helikop-

terjem posebej pomembni
za težko poškodovane po-
nesrečence. Lani so opravili
274 prevozov ponesrečen-
cev, letos pa so imeli že 50
intervencij. Pomočnik vodje
enote Robert Kralj je menil,
da se pri reševanju v gorah
obeta črno leto, če se bo zim-
ska statistika nadaljevala v
vseh letnih časih.

Želijo si reševalni helikopter
Predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk je včeraj obiskal Letalsko policijsko enoto. 
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Policisti na motornih kolesih imajo s seboj tudi ročne merilnike hitrosti. / Foto: Tina Dokl

Matjaž Gregorič

Kranj, Tržič - Kranjski po-
klicni gasilci so imeli zad-
nje dni precej dela z reše-
vanjem onemoglih oseb,
na posebno misijo pa so se
odpravili v torek popoldne,
ko so jih poklicali na po-
moč na parkirišče ob kranj-
skem zdravstvenem domu.
Tam se je dvignil srčni
utrip staršema novorojen-
čka, ki je mirno spal v avto-
mobilu Porsche Cayenne,
katerega vrata so se nena-
doma zaklenila, ključ pa je
ostal v notranjosti. Gasilci
so s tehničnim posegom
odprli vrata, ne da bi jih po-
škodovali - niti otročička
niso prebudili. Še pred tem
so gasilce poklicali njihovi

kolegi reševalci, ki so po-
trebovali pomoč pri preno-
su obolele osebe v reševal-
no vozilo. 

V sredo so v prisotnosti
policistov kranjski poklicni
gasilci s tehničnim pose-
gom odprli vrata stanovanj-
ske hiše v Britofu. Iz pros-
torov so rešili onemoglo
osebo, ki so jo oskrbeli
kranjski reševalci iz nujne
medicinske pomoči. Podo-
ben primer so imeli v torek
tudi prostovoljni gasilci iz
Bistrice pri Tržiču. Tam je v
enem od stanovanj obolela
oseba potrebovala pomoč, a
so že pred njihovim priho-
dom v stanovanje vlomili
sosedje, tako da so gasilci le
še pomagali pri prenosu do
reševalnega vozila.

Rešili tudi dojenčka

Jesenice

Vlomilca zalotili pri delu

V sredo pol ure po polnoči je občan z Jesenic obvestil tam-
kajšnje policiste, da je nekod vlomil v trafiko. Možje posta-
ve so se očitno podvizali in ob prihodu v trafiki prijeli 22-let-
nega domačina, ki je v notranjost prišel tako, da je razbil ste-
klo. Dolgoprstnež si je že pripravil več zavojev cigaret, ko so
se mu prikazali mrki obrazi policistov. Namesto da bi se ve-
selil plena, so bo moral pred sodiščem zagovarjati zaradi
poskusa velike tatvine. 

Škofja Loka 

Povratniku zasegli avtomobil

Škofjeloški policisti so med nadzorom prometa ustavili av-
tomobil 23-letnega domačina, ki je vozil brez vozniškega do-
voljenja. Ker so ugotovili, da gre za povratnika pri kršenju
cestnoprometnih predpisov, so mu avtomobil zasegli, in to
že drugega. Kakšna bo nadaljnja usoda štirikolesnika, bo
odločilo sodišče. M. G.

Besnica

Izginile registrske tablice

Neznanec je v sredo z oseb-
nega avtomobila Ford Fie-
sta ukradel registrske tabli-
ce z oznakami NM C9-472.
Dolgoprstnež je lastnika
oškodoval za okoli štirideset
evrov. M. G.

Predsednik Danilo Türk med pripadniki Letalske policijske
enote na Brniku / Foto: Tina Dokl
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Pokojninska reforma PogovorZanimivosti

Velika noč

Zaposlenim tik pred upokojitvijo
bo reforma nekoliko prekrižala
načrte. Stran 10

Ameriški ravnatelj Ashley
Deans: ”Šola je danes stresna, 
a ni treba, da je takšna.” Stran 11

Velika noč je najpomembnejši in največji krščanski praznik. Na sliki: Kako spretne so roke in kako bogata je
domišljija pri barvanju in krasitvi jajc, ki so nepogrešljiva jedila pri velikonočnem žegnu! / Foto: Gorazd Kavčič

Etnolog Janez Bogataj: ”
Komercializaciji se ne more
izogniti noben praznik.” Stran 12
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Pokojninska reforma

Cveto Zaplotnik

Odkar je ministrstvo za
delo, družino in socialne za-
deve prejšnji teden predsta-
vilo predlog novega zakona o
pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju, ki naj bi
predvidoma začel veljati pri-
hodnje leto, o njem "premle-
vajo" zaposleni, upokojenci,
delodajalci, sindikati, ... Upo-
kojence najbolj skrbi, kako
se bodo usklajevale pokojni-
ne. Doslej so se dvakrat na
leto z rastjo plač, po novem
naj bi se le enkrat na leto po
prilagojeni švicarski formuli,
po kateri bi povišanje pokoj-
nin 50-odstotno vezali na
rast plač in 50-odstotno na
rast cen življenjskih potreb-
ščin, vendar pa uskladitev ne
bi smela biti nižja od ugotov-
ljene inflacije. 

Moški naj bi delali dlje
kot ženske

Med delovno aktivnimi je
razpoloženje ob predlagani
pokojninski reformi precej
različno. Najbolj ravnodušni
so lahko tisti, ki še delajo, a
že izpolnjujejo pogoje za
upokojitev po sedanjem za-
konu ali jih bodo izpolnili do
konca leta. Za to skupino se
ne bo nič spremenilo, upo-
kojili se bodo lahko po seda-
njih pogojih, pri tem pa se
jim bo upoštevala tudi doda-
na doba za vzgojo in skrb za
otroke. Zaposlenim, ki so
"načrtovali" upokojitev v pri-
hodnjem letu oz. v bližnji
prihodnosti, bo predlagana
reforma kljub postopnemu
uvajanju sprememb vendar-
le nekoliko prekrižala živ-
ljenjske načrte. Občutili
bodo zviševanje starostne
meje za upokojitev pa tudi
odpravo časovnih bonusov
za študij, služenje vojaškega
roka ter za vzgojo in skrb za
otroke, pri tem pa bo leta štu-
dija in vojaščine možno do-
kupiti in se bodo štela v po-
kojninsko dobo. Po predlaga-
nem zakonu naj bi moški
pridobil pravico do starostne
pokojnine pri 65 letih in žen-
ska pri 63 letih, za oboje je
pogoj najmanj 15 let zavaro-
valne dobe, prehod na zviša-
no upokojitveno starost pa
bo postopen.

Za moškega, ki bo dopol-
nil najmanj 40 let pokojnin-
ske dobe, in za žensko z naj-
manj 38 leti pokojninske
dobe, se bo starost za prido-
bitev pravice do starostne po-
kojnine postopno zvišala do
leta 2016 na 65 oz. 63 let. Po-
glejmo prehodno obdobje!

Za nekatere blažji pogoji

Za nekatere skupine
zavarovancev bodo veljali
blažji pogoji. Moški, ki se je
vključil v obvezno zavarova-
nje pred 20. letom, naj bi pri-
dobil pravico do starostne
pokojnine ob dopolnitvi 60
let in 44 let pokojninske
dobe, ženska pri starosti 58
let in 42 letih pokojninske
dobe, a tudi v tem primeru
bo prehod postopen.

Delavci na zdravju škod-
ljivih delovnih mestih ali
delovnih mestih, ki jih po
določeni starosti ne bodo
več mogli opravljati, bodo
vključeni v obvezno dodat-
no pokojninsko zavarova-
nje z vnaprej določenimi
premijami, ki jih bo plače-
val delodajalec. Delavci
bodo iz te oblike zavarova-
nja upravičeni do poklicne
in znižane poklicne pokoj-
nine ter do dodane pokoj-
ninske dobe (četrtino za
vsako leto dela), ob upoko-
jitvi pa bodo denar lahko
dvignili kot enkratno izpla-
čilo ali ga bodo prenesli v
prostovoljno dodatno po-
kojninsko zavarovanje.

Predčasna upokojitev

Poleg starostne upokojitve
predvideva zakon tudi pred-
časno upokojitev. Moški naj
bi pridobil pravico do pred-
časne pokojnine pri starosti
60 let in najmanj 40 letih
pokojninske dobe in ženska
pri 60 letih in najmanj 38 le-

tih pokojninske dobe, tudi
pri tem pa naj bi uveljavili
postopen prehod - pri mo-
ških do leta 2014 in pri žen-
skah do leta 2017. Moški, ki
bo izpolnil pogoje za pridobi-
tev pravice do predčasne po-
kojnine, a se še ne bo upoko-
jil, bo do dopolnitve starosti
65 let lahko mesečno preje-
mal 20 odstotkov predčasne
pokojnine, ženska pa do sta-
rosti 63 let. Če ne bo izkori-
stil te možnosti in bo ostal
delovno aktiven, se mu bo
predčasna pokojnina poveča-
la za 0,3 odstotka za vsak me-
sec do dopolnitve 65. oz. 63.
leta starosti. V primeru, da
bo uveljavil predčasno pokoj-
nino, pa bi se mu za vsak
mesec do izpolnitve pogojev
za starostno pokojnino
zmanjšala za 0,3 odstotka.

Delna pokojnina

Novost predlaganega zako-
na je delna pokojnina, s kate-
ro naj bi spodbujali podaljše-
vanje delovne aktivnosti oz.

kasnejše upokojevanje. Za-
varovanec bo ob izpolnitvi
pogojev za pridobitev pravice
do predčasne ali starostne
pokojnine lahko pridobil
pravico do delne pokojnine,
če bo še naprej delal vsaj šti-
ri ure na dan. Delno pokojni-
no naj bi odmerili od pred-
časne ali starostne pokojnine

glede na dopolnjeno pokoj-
ninsko dobo in starost zava-
rovanca in v deležu, ki bi
ustrezal skrajšanju polnega
delovnega časa. Če bo delal
pet ur na dan, bo dobil še 5
odstotkov predčasne pokoj-
nine, ob 6-urnem delovniku
10 odstotkov in ob 7-urnem
delovniku 15 odstotkov. Del-
no upokojeni bo torej preje-
mal tri vrste dohodkov - po-
leg sorazmernega dela plače
še delno pokojnino in del
predčasne pokojnine. 

Pokojninska osnova naj bi
se s sedanjih 18 let podaljša-
la na 34 zaporednih let zava-
rovanja po 1. januarju 1970.
Osnova se bo podaljševala
postopno, vsako leto za dve
leti, tako da bi prihodnje leto
znašala 20 let in v letu 2018
prešla na 34 let. Ker naj bi se
višina pokojnin zaradi podalj-
ševanja obdobja za izračun
pokojninske osnove v pri-
hodnjih letih predvidoma
zniževala, naj bi uvedli t. i.
kompenzacijski faktor oz.
višji odmerni odstotek.

Pokojnina se jim odmika
Zaposlenim, ki so tik pred upokojitvijo, bo predlagana pokojninska reforma kljub postopnemu 
uvajanju sprememb vendarle še nekoliko odmaknila pokojnino.

Ivan Svetlik, minister za delo, družino in 
socialne zadeve: 
"Modernizacija pokojninskega sistema v Sloveniji
je nujna zaradi zagotavljanja finančne vzdržnosti
sistema po letu 2020. Odhodki pokojninske 
blagajne bodo na podlagi dolgoročnih projekcij
leta 2020 znašali 11,2 odstotka BDP, leta 2050
pa že 18,4 odstotka BDP. Za to je več razlogov.
Število starejših od 65 let naj bi se iz 325.000 v
letu 2008 povečalo na 589.900 v letu 2060, kar
naj bi predstavljalo že tretjino vseh prebivalcev.
V Sloveniji se upokojujemo prekmalu. Povprečna
pokojninska doba upokojencev je konec leta
2009 znašala le 32 let in tri mesece, povprečna
starost upokojencev, ki jim je bila prvič priznana 
pravica do pokojnine, pa le 53 let in osem 
mesecev. Stopnja zaposlenosti starih med 
55. in 64. letom je v Sloveniji predlani znašala 
32,8 odstotka, v Evropski uniji je bilo povprečje
45,6 odstotka. Mladi se zaradi podaljševanja 
šolanja prepozno vključujejo v sistem 
pokojninskega zavarovanja."

Peter Pogačar, generalni direktor direktorata 
za delovna razmerja in pravice iz dela:
"Ker predlagani zakon uveljavlja načelo, da vse
pravice lahko temeljijo le na plačanih prispevkih,
v njem ni socialnih transferjev, ki jih prenašamo
v sistem socialne varnosti, niti ne bonusov za
čas služenja vojaškega roka in študija. Davčna
uprava bo enkrat na leto vse zavarovance 
obvestila o obračunanih in plačanih prispevkih
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
s čimer jim bo omogočila ukrepanje zoper 
delodajalce, ki niso plačali prispevkov."

O predlagani pokojninski reformi razmišljajo tako zaposleni
kot upokojenci. I Foto: Gorazd Kavčič
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Leto         Starost
Moški Ženske

2011 60 let 58 let
2012 61 let 59 let
2013 62 let 60 let
2014 63 let 61 let
2015 64 let 62 let
2016 65 let 63 let

Leto                         Moški                                       Ženske
Starost Pokojn. doba Starost Pokojn. doba

2011 58 let 42 let 56 let 40 let
2012 58 let 6 mes. 42 let 6 mes. 56 let 6 mes. 40 let 6 mes.
2013 59 let 43 let 57 let 41 let
2014 59 let 6 mes. 43 let 6 mes. 57 let 6 mes. 41 let 6 mes.
2015 60 let 44 let 58 let 42 let

Leto Starost
Moški Ženske

2011 63 let 6 mesecev 61 let 6 mesecev
2012 64 let 62 let
2013 64 let 6 mesecev 62 let 6 mesecev
2014 65 let 63 let
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Zanimivosti

Ashley Deans je gorenjskim ravnateljem, učiteljem in 
staršem predstavil izobraževalni koncept, ki temelji na vadbi
transcendentalne meditacije. I Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Kranj - Prav iz vsakega učen-
ca je mogoče izvabiti notra-
njega genija, zatrjuje ameri-
ški ravnatelj Ashley Deans,
njegove besede pa naj bi po-
trjevali uspehi učencev in di-
jakov osnovne in srednje
šole v Fairfieldu v ameriški
Iowi, ki jo vodi. Njihov izob-
raževalni koncept temelji na
vadbi transcendentalne me-
ditacije, ki učencem pomaga
zmanjšati stres, zaradi česar
postanejo bolj zbrani in
ustvarjalni.

"Učenci se danes poskuša-
jo izogniti šoli, kot se le da,
želja vsakega starša pa je, da
bi se njihov otrok v šoli do-
bro počutil in stresa iz šole
ne bi sproščal popoldne ob

računalniških igricah. Šola je
namreč danes stresna, otroci
se v njej dolgočasijo in ko-
maj čakajo, da je konec po-
uka, naslednji dan pa se spet
z odporom odpravijo v šolo.
A ni treba, da je šola takšna,"
je v uvodni predstavitvi ome-
njenega izobraževalnega
koncepta poudaril Andrej
Rus. Dober primer šole, v ka-
teri se otroci dobro počutijo
in kljub odprtim kriterijem
pri vpisu dosegajo izjemne
rezultate tako na državnih
kot mednarodnih tekmova-
njih, je prav omenjena šola
iz Iowe. Pri njih posebno po-
zornost, je poudaril Deans,
namenjajo izobraževanju, ki
temelji na zavesti. "V dnevno
rutino smo vpeljali transcen-
dentalno meditacijo, misel-

no tehniko, ki vzpodbuja viš-
ja stanja zavesti. V tem sta-
nju globokega počitka lahko
telo sprosti globok stres, ki se
ob normalnem počitku ne
more," je pojasnil Deans.
Vadba te tehnike dvakrat na
dan po petnajst minut poleg
zmanjšanja stresa in napeto-
sti omogoča razvoj mental-
nih sposobnosti in izboljša-
nje zdravja. Njihova šola, je
ob tem poudaril, ni postala
znana zaradi transcendental-
ne meditacije, ampak zaradi
izjemnih dosežkov, s kateri-
mi se lahko pohvalijo njihovi
učenci in dijaki. Šolo pa po-
leg tega odlikujejo tudi zelo
harmonično vzdušje v šoli,
odsotnost nasilja, odlično so-
delovanje med učitelji in
učenci ter velika motivira-

nost med poukom, pa tudi
izjemni rezultati učencev na
različnih psiholoških testih. 

V zadnjih štiridesetih letih,
je še pojasnil Deans, je več
kot šeststo raziskav na 250
univerzah pokazalo dobro-
dejne učinke transcendental-
ne meditacije. "Delovanje
možganov pod vplivom vad-
be te tehnike postane bolj
usklajeno. To izboljša učenje
konceptov, ustvarjalnost,
moralno presojo in čustveno
inteligenco ter zmanjša ner-
vozo, rezultat vsega pa je
boljši učni uspeh," je razložil
Deans. Lani se je sestal tudi s
šolskim ministrom Igorjem
Lukšičem. "Raziskave v zvezi
s tem konceptom dobro po-
zna in jih sprejema pozitiv-
no," je pojasnil Andrej Rus.

Z meditacijo 
do šolskih uspehov
Ameriški ravnatelj Ashley Deans je v osnovni šoli na Orehku predstavil poseben izobraževalni 
koncept, pri katerem s pomočjo vadbe transcendentalne meditacije učencem omogočijo zmanjšati
stres in izboljšati učne dosežke.

Brigita Benedik

Vsi, ki so si od nekdaj žele-
li pobližje pogledati zvezde, a
niso vedeli kje, so se na dan
spomladanskega enakonočja
zbrali na Golovcu. Oblačno
vreme jim je prekrižalo načr-
te. Obiskovalci so si lahko
ogledali observatorij, njegovo
edino specializirano knjižni-
co za astronomijo v Sloveniji
in 70-centimetrski teleskop
Vega. V prvih treh urah je
prišlo okoli dvesto obiskoval-
cev, prva pa sta si observatorij
ogledala predsednik države
Danilo Türk in minister za vi-
soko šolstvo, znanost in teh-
nologijo Gregor Golobič. V
času visokega obiska so obis-
kovalci morali na mraz, zato
je marsikateri obiskovalec vi-
hal nos. Dr. Tomaž Zwitter,
profesor na Fakulteti za ma-
tematiko in fiziko v Ljubljani,
se je kasneje obiskovalcem
opravičil in priznal, da tako
množičnega obiska v obser-
vatoriju pač niso vajeni.

Obiskovalci so največ po-
zornosti namenili sodobne-
mu 70-centimetrskemu tele-
skopu Vega, ki je plod sodelo-
vanja med strokovnjaki ljub-
ljanske Fakultete za matema-
tiko in fiziko, Fakultete za
strojništvo in podjetja Lito-
stroj. "Teleskop, ki tehta pri-

bližno tri tone in pol, uporab-
ljamo od leta 2004, z njim
lahko ugotovimo tip zvezd,
njihovo starost in temperatu-
ro," je povedal Herman Mi-
kuž, strokovni sodelavec ob-
servatorija, in dodal, da je te-
leskop namenjen predvsem
študentom astronomije in
njihovim projektom. Študen-
tov astronomije pa je danes
kar sto, kar kaže na veliko za-
nimanje mladih. 

Noči odprtih vrat se je ude-
ležil tudi Rok Vidmar, pred-

sednik Slovenske astronom-
ske zveze. Astronomija po-
staja vedno bolj priljubljena
tudi zunaj strokovnih kro-
gov, njeni ljubitelji se vklju-
čujejo v različna društva. "V
Sloveniji je sedemnajst as-
tronomskih društev, v zvezo
jih je vključenih šest, vseh
članov je približno štiristo,"
je povedal Vidmar in dodal,
da aktivno sodelujejo v pro-
jektu Teleskop za vsako šolo.
"Z razvojem astronomije pri
nas smo zadovoljni. Pomem-

ben korak zagotovo predstav-
lja začetek sodelovanja z Ev-
ropsko vesoljsko agencijo, ki
bo slovenskim podjetjem,
raziskovalcem in študentom
omogočila sodelovanje v
konkretnih projektih," pa je
povedal profesor dr. Andrej
Čadež. In še zanimivost:
kljub temu da sta imela viso-
ka gosta prednost, si noben
od njiju ni mogel ogledati
zvezd - nebo tokrat tudi pred-
sedniku in ministru ni bilo
naklonjeno.

Tudi predsednik ni videl zvezd
Ob spomladanskem enakonočju so v observatoriju Golovec priredili noč odprtih vrat.

Observatorij Golovec je v noči odprtih vrat obiskalo več kot dvesto obiskovalcev. 

Za vas beležimo čas

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

Prevzem odeje priporočamo na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju
(nasproti glavne avtobusne postaje). Na vašo željo vam jo pošljemo tudi po pošti.
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V mrzlih dneh 
se nič ne prileže bolj
kot crkljanje pod
toplo, pisano odejo.

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

Uporaben priročnik opisuje nevarnosti holesterola,

pomagal vam bo do zdravega načina življenja: da bo

vaša hrana energetsko in količinsko uravnotežena. 

Veliko boste izvedeli o naravnih izdelkih, s katerimi

lahko zmanjšate raven holesterola. 

Knjiga je 

strokovno 

pregledana 

in usklajena 

s slovensko 

medicinsko 

doktrino.

Trda vezava, 80 strani

Redna cena: 18,36 EUR

Cena za naročnike GG: 15 EUR + poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 

tel. št.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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Velika noč

”Danes je glavna
jed velikonočnega
praznovanja
šunka, prvotno
pa je bila to 
jagnjetina. 
Jagnječje meso je
bilo pomembno
zaradi povezave
s krščanstvom -
kot jagnje božje,
prav tako pa je
bila tudi šunka
izrazit prodajni
produkt in so ga
vsi, če so jo že
imeli, prodali,
zase pa obdržali
druge vrste
mesa.”

Jasna Paladin

Janez Bogataj, etnolog,
velik poznavalec načina živ-
ljenja Slovencev, zdaj že
upokojeni profesor oddelka
ljubljanske filozofske fakul-
tete za etnologijo in kultur-
no antropologijo in ljubitelj
praznikov, pojave prazno-
vanj spremlja že več deset-
letij. V delu ima več knjig,
med drugim pripravlja tudi
projekt o sodobnem praz-
novanju z delovnim naslo-
vom Slovenija praznuje.
Veliko noč bo tako kot ve-
čino večjih praznikov tudi
letos preživel na dva načina
- v krogu družine in s fo-
toaparatom in beležko na 
terenu.

Kakšen praznik je danes ve-
lika noč?

”Veliko noč bi danes tež-
ko označili le za pogloblje-
no praznovanje verujočih,
saj nesporno drži, da je to
tudi praznik neverujočih,
čeprav ga ti dojemajo na
povsem drugi ravni. Tudi
med številnimi verujočimi
je ta praznik izgubil globlje
vsebine in povezave, postal
je prešerno pomladno praz-
novanje z močnimi poudar-
ki gastronomije. In zelo 
me veseli, da je ta praznik v
primerjavi z nekaterimi
drugimi ohranil razmero-
ma visoko stopnjo identite-
te in ustvarjalnosti v dru-
žinskem okolju, česar za
božič ne moremo več trditi.
Tudi na tem področju ima-
mo določene materializira-
ne produkte, kot so okraše-
na jajca, ki jih lahko kupi-
mo v trgovinah, a jih vse-
eno ljudje v veliki meri še
vedno krasijo sami. Velika
pozitivna plat velike noči je
tudi ta, da ima praznik civi-
lizacijske, kulturne vsebi-
ne, ne le verskih, ki se iz šol
prenašajo v domače okolje.” 

Vseeno pa se niti velika noč
ni mogla izogniti potrošni-
ški naravnanosti.

”Komercializaciji se da-
nes ne more izogniti noben
praznik, vprašanje je le, za
kakšno stopnjo gre. Zato je
dolžnost nas, etnologov, na
tem področju, da na eni
strani odkrivamo zgodovin-
ske in sodobne razsežnosti
praznovanj, na drugi strani
pa delujemo tudi pedago-
ško in ljudem pomagamo

pri odkrivanju teh antiglo-
balnih razsežnosti.”

Trgovine so v teh dneh pol-
ne zajčkov in piščančkov v
vseh oblikah. Kakšno pove-
zavo ima to z veliko nočjo?

”Piščanci, še bolj pa zajci,
simboli plodnosti, so v 
naš kulturni prostor mno-
žično začeli vstopati šele 
po drugi svetovni vojni, v
nekaterih pokrajinah sicer
že tudi pred tem. Gre za 
tipičen globalni produkt 
velike noči.”

Velika noč je, kot ste že de-
jali, praznik vseh, verujočih
in neverujočih. Menite, da
bi globoke predkrščanske
korenine, ki jih ima ta praz-
nik, lahko nekoč znova pre-
vladale?

”O tem je težko govoriti,
saj celotno religijsko življe-
nje v svetu, ne le krščan-
stvo, doživlja velike spre-
membe. Težnje po vpliva-
nju teh poganskih razsež-
nosti posameznih prazni-
kov so zelo močne in kaže,
da je to nekako 'modno'. Je
pa res, da smo etnologi
predvsem že zelo zgodaj do-
kazali, da je tu šlo za konti-
nuiteto, za nekakšne pogan-

ske osnove, iz katerih izhaja
krščanska ikonografija. Po
drugi svetovni vojni so se
določene stvari iz zgodovi-
ne administrativno prepo-
vedale, kar se je pa kasneje
v nekem smislu izkazalo
tudi za nekaj pozitivnega,
saj je na ta način takratna
ideologija te praznike obva-
rovala pred še večjo globali-
zacijo, ker so se ohranjali v
intimnih družinskih oko-
ljih. Kaj pa se bo dogajalo v
prihodnje, je težko reči, če-
prav na te stvari danes gle-
damo bolj realno. Tudi ne-
verujoči in tisti drugih vero-
izpovedi znajo pri veliki
noči ločiti ustvarjalno noto
od globlje duhovne. In to je
dobro, saj gre za strpnost,
multikulturni princip, ki bi
moral prevevati vsako sodo-
bno družbo.” 

Praznovanja se po pokraji-
nah razlikujejo. Lahko iz-
postavite kakšno velikonoč-
no posebnost Gorenjske?

”Izpostavil bi - t. i. bega-
nice oz. began'ce, torej sno-
pe zelenja in rastlinja, ki jih
na cvetno nedeljo nosijo v
cerkev. Posebne so na pri-
mer rateške began'ce. Me-
nim, da je to zelo pomemb-

no za lokalno in regionalno
razpoznavnost in da ljudje
ne kupujejo vse povprek na
primer ljubljanskih buta-
ric. Se je pa seveda prazno-
vanje tudi na Gorenjskem
sčasoma močno spremeni-
lo. Če bi primerjali stare fo-
tografije z velikonočnih
procesij med obema vojna-
ma in danes, bi bile te raz-
like opazne. Vprašanje je
samo, ali gre za spremem-
be, ki še vedno sooblikujejo
identiteto, ali pa vnašajo
nekaj popolnoma drugač-
nega in nasprotnega. In to
velja za vse šege in navade.”

Pomemben del velikonočne-
ga praznovanja je hrana ... 

”Na tem področju beleži-
mo velike spremembe. Da-
nes je glavna jed velikonoč-
nega praznovanja šunka,
prvotno pa je bila to jagnje-
tina. Jagnječje meso je bilo
pomembno zaradi pove-
zave s krščanstvom - kot
jagnje božje, prav tako pa 
je bila tudi šunka izrazit
prodajni produkt in so 
ga vsi, če so jo že imeli, 
prodali, zase pa obdržali
druge vrste mesa.

Zanimive spremembe
spremljamo tudi v okraše-

vanju pirhov. Pred leti je na
natečaju za najlepše okra-
šene pirhe neka izdelovalka
sodelovala s pirhom, ki je
bil polepljen z mikro čipi in
za inovativnost prejel celo
prvo nagrado strokovne ko-
misije. To je bil lep dokaz,
da velika noč tudi v teh ča-
sih tehnologije ljudem veli-
ko pomeni.”

V velikonočni žegen poleg
šunke in pirhov sodita tudi
potica in hren, a omejitve
ni. Kaj vse ljudje dodajajo v
svoje košare? 

”V zadnjih tridesetih le-
tih, ko spremljam te stvari
na terenu, sem opazil, da se
paleta teh izdelkov zelo širi
- praznik dobiva močne ku-
linarične poudarke, pri ka-
terih ne gre le za poveza-
nost s Kristusovim trplje-
njem, kakršno ima na pri-
mer hren. Tudi nekateri
župniki to podpirajo in lju-
dem rečejo, da lahko vse,
kar pridelajo, in vse, kar izo-
blikuje izobilje doma, po-
vežejo s Kristusom in pri-
nesejo k blagoslovu. Veli-
konočni čas, ki sicer traja
od pepelnice, se je danes
močno zožil na le nekaj
dni, obseg jedi pa se širi.”

Veselo pomladno praznovanje 
z dobro hrano

O veliki noči, najstarejšem, največjem in tudi najdaljšem krščanskem, predvsem pa pomladanskem prazniku in 
njegovih posebnostih na Gorenjskem smo se tokrat pogovarjali s priznanim etnologom Janezom Bogatajem.Janez 

Bogataj

petek, 2. aprila 2010

Etnolog Janez Bogataj
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Velika noč

Tončka Kociper in Ana Lombar Anka Orehar

Vida Lavtar

Ana Strnad

Alfonz Kern / Fotografije: Tina Dokl

Marija Debeljak

Frančiška Ahačič

Dina Kavčič

Dogovorjeni smo bili, da
se zberemo v ponedeljek ob
deseti uri, a so bili najbolj 
zagreti pri nas že vsaj uro
prej. S skupnimi močmi
smo postavili zelo lično raz-
stavo, ki jo letos poleg veliko-
nočnih motivov dopolnjuje-
jo še spomladanske rožice in
serija domislic, kaj vse se da
s pirhi ponazoriti (ideje za
igrive pirhe ste lahko dobili v
zadnji številki revije Moja
Gorenjska, ki je izšla v to-
rek). Razstava je privabila
številne obiskovalce, ki se
kar niso mogli načuditi, kaj
vse se da ustvariti.

Frančiška Ahačič iz Vele-
sovega se z ročnimi deli več
ukvarja, odkar je v pokoju.
Za glavni oltar cerkve v Ader-
gasu že dve leti izdeluje velik
prt z drobnimi detajli. Ker je
naročnica Gorenjskega gla-
sa, se je odločila za sodelova-
nje na razstavi, ker ima čas in
veselje do tega dela. Najraje
izdeluje prte in kot upokoje-
na šivilja tudi kaj zašije. Bliž-
nje rada obdari s svojimi iz-
delki, ki jih je vsak vesel.

Tončka Kociper in Ana
Lombar iz Nove vasi pri
Preddvoru sta članici Sekcije
društva upokojencev Gelike
(ime je dobila po pokojni
mentorici Angeliki, ljubko-
valno Gelika), ki deluje od
leta 1997. A tokrat razstavlja-
ta v svojem imenu, sta pou-
darili. Tončka plete in veze
že od osemnajstega leta.
Njena mama je bila šivilja 
in ko je zbolela, je ostala
doma in jo naučila vseh roč-
nih spretnosti. Tudi Anina
mama je veliko vezla in s
tem navdušila Ano. Dokler
je bila v službi, ni imela toli-
ko časa za izdelovanje, sedaj
pa jo "kar vleče" k temu
delu. Letos je obkvačkala pla-
stična jajca, večino idej za
vzorce pa je dobila v revijah.

Vida Lavtar iz Kranja klek-
lja že osem let. Je članica
krožka klekljaric Kranj, ki se
dobijo vsak četrtek. Včasih
je pletla za butik, zdaj se je
priključila skupini, v kateri
pletejo copatke za novoro-
jenčke, srečajo pa se vsako
prvo sredo v mesecu v avli
Gorenjskega glasa. Željo
ima, da bi znala izdelati riše-

lje, ki pa se ga bo že naučila,
ko bo čas za to, doda.

Veliko občudovanja je po-
žel razstavni prostorček Ra-
dojke Kutnjak iz Kranja. Po-
pestrila ga je z zvončki in pi-
sanimi prtički. Povedala je,
da so zvončki njena ideja, saj
jih je vsako leto nabirala, po-
tem pa so v vazi že naslednji
dan oveneli. Šele zadnji dve
leti, odkar jih izdeluje, jih
lahko gleda kar celo leto. Če-
prav pravi, da je to delo pra-
va muka, saj pomeni ogrom-
no sedenja, še vedno prevla-
duje veselje nad končnim iz-
delkom. Tudi ona in Ana
Strnad sta v skupini, ki plete
copatke za novorojenčke.

Ana Strnad iz Kranja je
na ogled prinesla dobrodoš-
lico za drugega vnuka, ki ga
je dobila pred kratkim, in
šopek borovnic. Rada plete
in kvačka, pri klekljanju pa,
pravi, preveč trpijo oči.

Leta 1978 je Alfonza Ker-
na z Zgornjega Brnika ogled
razstave tako pritegnil, da se
je odločil, da se tudi sam
preizkusi v ročnih delih. Za-
čel je z gobelini, po smrti
sina pa se je lotil še prtov in

voščilnic. Imel je že devet
samostojnih razstav. Vstaja
ob dveh zjutraj in dela do
sedmih, nato gre na spre-
hod in nazaj na delo.

Anka Orehar iz Dorfarij
strašno rada kvačka, plete in
se uči klekljati. Pozimi dela
šale, baretke in copate vseh
vrst. Za razstavo je pripravila
pisane metuljčke. Ker ji je
žal vsakega trenutka, plete še
celo med vožnjo v avtu, seve-
da, kadar ne vozi sama ... 

Izredno veselje do aranži-
ranja pa navdušuje Marijo
Debeljak iz Škofje Loke, ki jo
ustvarjanje prav vleče. Je
upokojenka, ima težave s ko-
leni, a se vseeno odpravi v
gozd po veje, če jih morda
ne najde na svojem bogatem
vrtu. Rada okrasi dom in pri
tem opravilu priskoči na po-
moč tudi prijateljicam. 

Neverjetno je, koliko za-
gnanosti in volje so pokaza-
li tudi ostali razstavljavci, ki
posebej niso predstavljeni.
Čisto vsem se zahvaljuje-
mo za trud in zaupanje, da
so izdelke prinesli k nam.
Že zdaj pa vsem kličemo
nasvidenje prihodnje leto! 

Velikonočna razstava
Avlo Gorenjskega glasa smo že drugo leto zapored polepšali z izdelki, ki so jih ustvarile 
roke naših naročnikov.

Radojka Kutnjak
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Ceste zahtevale eno 
smrtno žrtev
V preteklem tednu je na slovenskih cestah 
ugasnilo eno življenje. Letos so ceste terjale 
dobro tretjino manj žrtev kot v enakem lanskem
obdobju. Do zadnjega tedna v marcu je v
prometnih nesrečah umrlo 21, v enakem 
obdobju preteklega leta pa 34 oseb. Gorenjski
prometni policisti so minuli konec tedna 
izvajali poostren nadzor psihofizičnih 
sposobnosti voznikov. Ustavili so jih 221,
preizkus alkoholiziranosti jih je opravljalo 164,
med njimi je bilo 15 tako opitih, da so jih
pospremili v treznilnico, srečali pa se bodo 
tudi s sodnikom. 

Damjana Šmid

moj pogled

Prepoved telesnega kaznovanja (5)

Naše slabo razpoloženje ali na-
petost se največkrat stopnjujeta,
če nič ne naredimo za to, da bi
bilo kaj drugače. Zato je pri te-
lesnem kaznovanju otrok bis-
tvenega pomena, da se odrasli
zavedamo napetosti, ki nasta-
ja, in vplivamo nanjo. Če po-
gledamo pogost primer, ko se
majhen otrok v trgovini meče
po tleh, izsiljuje mamo, brca v
pult pri blagajni, vpije in izva-
ja svoj trmast izbruh - vidimo,
da mama vztraja, se malce
ozira naokrog, preverja, kdo in
kako jo gleda, prosi otroka, pa
nič ne pomaga. Potem plača
kupljeno blago, zagrabi otroka
in ga s stisnjenimi ustnicami
nese (vleče) iz trgovine. Takoj
ko sta stran od gledalcev, v var-
nem zavetju avta ali doma, pa

začne vpiti na otroka ali ga
celo udari. Vsa napetost, ki se je
nabirala v mučni situaciji v tr-
govini, se sprosti v eno samo de-
janje. Seveda navidezno odleže
obema - otrok utihne, mama
pa ima občutek, da je njeno de-
janje zaleglo. V takšnih prime-
rih je boljše, če razmislimo, kaj
sploh želimo sporočiti otroku in
kako to storimo. Je sporočilo -
"ne delaj mi sramote pred dru-
gimi, mulc" ali "v trgovini ve-
ljajo določena pravila" ali "ni-
koli več ne boš šel z mano v tr-
govino, da bom v miru kupova-
la" ali "vem, da bi rad imel vse,
kar vidiš, vendar to ni mogoče".
Sporočil je seveda toliko, kot je
staršev. Otroci imajo radi jas-
na sporočila, ki jih učijo določe-
nih spretnosti. Te spretnosti

(odlaganje zadovoljitve, reševa-
nje konfliktov, sporazumevanje
na učinkovit način) bodo otro-
ku veliko bolj koristile kot tele-
sna kazen. Današnji način
življenja spodbuja nasilje na
vseh področjih. Poleg tega se
nasilje zelo dobro prodaja. Celo
tako dobro, da veliko ljudi mis-
li, da telesna kazen ne škoduje
otroku. A odraslim pa škoduje?
Če je to tako koristno dejanje,
pa nasilje uzakonimo. Potem
se ne bo potrebno več opraviče-
vati poslancem in prekinjati sej
zaradi neprimernega vedenja.
Ne bo treba čakati na sodbe so-
dišč, ampak bomo obračunali
kar sami, na licu mesta. S seki-
ro, s pištolo, s pestmi. Uboga
naša civilizacija, ki pozablja,
kaj pomeni biti človek.

"Čeprav sem bil daleč stran
od doma, je bila v meni lju-
bezen do narave še zmeraj
zelo živa. Ker je imel moj-
ster precej sadnega drevja,
sem ga kar sam prosil, ali
lahko pomagam obirati ja-
bolka, seveda je privolil, je-
seni pa sem stisnil več sto li-
trov mošta. Moram reči, da
smo živeli tako, kot bi bili na
stotine kilometrov stran od
vojnih središč. Le novice, ki
so občasno prihajale od
doma, so mi dale vedeti, da
se drugi nimajo tako lepo,
kot sem se imel jaz, je svojo
pripoved zaokrožil moj so-
govornik."
Janez je že včasih sodil med
tiste navihane in prijazne
fante, ki so radi rekli kakšno
hecno, a bolj za šalo kot za-
res. Tako je nekoč sedel s še
nekim drugim Slovencem v
gostilni, ko je za sosednjo
mizo opazil vojake v družbi
neke ženske, ki ni bila prav
nič prijetna na pogled. Bese-
da da besedo in Janez reče
dovolj na glas, misleč, da ga
v nemško govorečem okolju
ne bo nihče razumel, da bi
vojaki lahko našli kakšno
lepšo in ne tako, ki je dobra
le zato, da v koruzi straši
vrane.
"Takrat pa ženska vstane,
se brez besed nameri k
moji mizi, mi prisoli eno
krepko okoli ušes, in se
nato spet brez besed vrne
nazaj k vojakom. Kaj sem
hotel, malo mi je bilo ne-
rodno, "kazen" sem mirno
sprejel, saj sem jo zaslužil,"
se še po toliko letih brez za-
drege posuje s pepelom Ja-
nez.
Med vojno, ko so bili moški
v glavnem vsi na fronti, so
se številna dekleta doma
dolgočasila. In kot je potem
dodal, je bilo deklet in vdov,
ki so se rade nasmehnile
tudi postavnemu Slovencu,
kar nekaj ...

Žal pa se je brezskrbno živ-
ljenje končalo aprila 1943.
Vpoklicali so ga v vojsko, ki
jo je služil v Stuttgartu, ne-
kaj mesecev pa celo v Fran-
ciji. Vendar so ga od tam
kmalu poslali nazaj, ker so
se bali, da bi ušel k franco-
skim partizanom. 
"Hoteli so nas natrenirati
vzdržljivosti, ki bi jo potre-
bovali na fronti. Dvakrat na
mesec smo vadili streljanje
na strelišču, ki je bilo od ka-
sarne oddaljeno več kilome-
trov. S seboj smo vlačili za-
boje s strelivom in lesene
tarče, v katere smo streljali.
Največkrat smo morali pot,
z bremenom na hrbtu, tudi
preteči, kar je bilo morilsko.
Med tekom so sprožili tudi
alarm za sovražne avione.
Vsak je moral najti prime-
ren prostor za skrivališče in
to z drsenjem po trebuhu.
Najhuje je bilo, ko smo mo-
rali pri tem natakniti še
"gasmaske", zgodilo se je
celo, da smo morali pod nji-
mi prepevati. Če oficirji pet-
ja niso slišali, smo morali iti
v akcijo še enkrat. Ob koncu
treninga smo popadali kot
muhe, številni napora sploh
niso vzdržali. Kdor pa je
zbral dovolj točk za normo,
se je lahko nazaj v vojašnico
odpeljal s tramvajem in
imel potem prosto popol-
dne."
Kljub vsemu pa je Janez ce-
nil red, ki je vladal v kasarni.
Disciplina je bila "zakon", a
kljub vsemu so imeli vojaki
dovolj prostega časa, da se
niso povsem izčrpali. Kasar-
no so lahko zapuščali brez
dovoljenja, s seboj so morali
imeti le vojaško knjižico.
Kadar je kdo dobil na obisk
dekle (morala je biti Nem-
ka), je lahko zunaj kasarne
tudi prespal.
"Ko sem po vojni služil voj-
sko v naši JLA, sem jim ne-
koč tudi povedal, da njihova

disciplina ni kaj prida,
hehe. V nemški vojski nam
nihče ni prepovedoval go-
voriti slovensko, še več. Ne-
koč je imel komandant
rojstni dan in je poslal po
nas, Slovence, da smo mu
zapeli slovensko pesem. V
naši četi smo imeli dva iz
Kamnika. Eden je bil že ne-
kaj pri partizanih, drugi pa
je imel smolo, da ga je v
roke dobil gestapo in so ga
zelo grobo zasliševali. Prvi
je bil velik dobrovoljček,
imeli smo ga za četnega
klovna, skratka, vsi so ga
imeli radi. Nekoč pa naredi
galamo, češ da so mu ukra-
dli uro. Vse smo preiskali,
nazadnje smo jo dobili pri
njem. Kazen je bila "bole-
ča": zvečer so mu vrgli čez
glavo odejo in jih je poš-
teno dobil ..."
Potem se je zgodilo tisto, če-
sar so se najbolj bali. Potreb-
no je bilo oditi na fronto.
Janez je pristal v Rusiji, v
nekem naselju, imenova-
nem "Stanislavček". Z dru-
gimi vojaki je stanoval v za-
sebnih hišah, njega so na-
stanili pri dveh ženskah,
materi in hčerki. Hči je čez
dan delala v tovarni, njen
brat pa je bil pri partizanih. 
"S kameradom sva spala v
veži, na slami, ki pa sva jo
vsak dan zamenjala. Upo-
rabljali smo jo tudi za kurja-
vo, saj drv nismo imeli.
Neke noči nas pokličejo na
raport, morali bi oditi na
fronto. Kapetan je klical po-
samezne vojake, le mene je
zgrešil. Ko me ob ponov-
nem preverjanju vpraša, kje
imam opremo, mu povem,
da sem brez nje, saj me pr-
vič ni klical. To drobno na-
ključje mi je pravzaprav re-
šilo življenje, saj nas je iz ce-
lega bataljona ostalo živih le
osem: sami štabni delavci in
jaz ..." 

(Se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Matjaž Gregorič

Odškodnina v primeru
Črni les
Že skoraj pozabljena afera štajerskega doma 
starostnikov Črni les je pred kratkim na 
mariborskem okrajnem sodišču dočakala eno od
sodb, s katero je bilo določeno, da je lastnica
Duška Lajh upravičena do odškodnine zaradi
neresničnih in nepreverjenih izjav medijem, ki
jih je posredoval vodja oddelka za upravne 
notranje zadeve upravne enote v Lenartu Anton
Bunderla. 
Kot je razsodilo sodišče, bo moral Bunderla 
Lajhovi zaradi povzročenih duševnih bolečin
plačati pet tisočakov odškodnine. Duški Lajh 
namreč v nobenem postopku niso dokazali, da
bi bila kakor koli vpletena v domnevno sumljive
smrti varovancev v Črnem lesu, na kar je v 
izjavah medijem opozarjal Bunderla. Afera je 
izbruhnila leta 2003, v preiskovanje dogajanja v
nekdanjem hotelu, ki ga je Lajhova preuredila v
zasebni dom starostnikov, se je takrat vključila
policija. Na dan je prišlo, da naj bi se lastnica na
sumljiv način okoriščala z imetjem varovancev,
najbolj pa so jo prizadele novice v medijih, med
drugim v Večeru in Slovenskih novicah. 
Predvsem jo je močno zmotila predvsem 
Bunderlova izjava, da je že pol leta pred 
izbruhom afere opozarjal na sumljive posle v
hotelu in izredno veliko število smrti 
tamkajšnjih varovancev, kjer naj bi samo maja
2003 umrlo 21 ljudi. V drugi izjavi pa je med
drugim zatrjeval, da je na sumljive smrti v 
Črnem lesu opozarjal tudi načelnika upravne
enote, zaradi česar naj bi bil tudi degradiran. 
Oškodovanka je bila prepričana, da je bila s 
takšnimi izjavami označena za morilko, in to
celo z nizkotnimi nagibi, saj naj bi morila zaradi
premoženja. Na sodišču je povedala, da ji je 
toženec uničil življenje, da je po aferi kljub 
visoki izobrazbi in po tridesetih letih dela revna,
še do pred kratkim pa je živela bolj ali manj v
izolaciji, pred tem pa je imela veliko prijateljev.
Pritiske javnosti je na različne načine doživljala
tudi njena družina. 

petek, 2. aprila 2010

Tako so živeli

Spomini Vrbancovega Janeza



Miha Naglič

Lani so v tem velikonočnem
času v Škofji Loki uprizarjali
pasijon. Letos ga ne, si ga pa
lahko ogledamo na DVD,
hkrati lahko prelistamo ali
preberemo več publikacij, ki
so izšle v zadnjih letih. Naj-
novejša so Pasijonski done-
ski 2010, ki jih je uredil Aloj-
zij Pavel Florjančič in jih
predstavil na letošnjem zbo-
ru članov Muzejskega druš-
tva Škofja loka, 18. marca.
Imenovani je bil na tem zbo-
ru razglašen za častnega čla-
na društva. Zasluženo, česti-
tamo! V predgovoru k Done-
skom, ki so že 22. po vrsti in
jih je društvo izdalo skupaj s
starološko Lonko (Lonka je
najstarejši zapis imena
Loka), pa je zapisal: "Leto
2009 je bilo leto Škofjeloške-
ga pasijona. Po enem deset-
letju smo v Škofji Loki v
vsem veličastju spet videli
Procesijo (spokorno) na Veli-
ki petek avtorja Lovrenca Ma-
rušiča, patra Romualda, ali
kakor ji popularno rečemo
Škofjeloški pasijon, tokrat v
režiji Boruta Gartnerja. Sko-
raj hkrati je izšla tudi obširna
in izčrpna znanstveno kritič-
na izdaja Škofjeloškega pasi-
jona očeta Romualda, ki jo je
uredil Matija Ogrin. Ta, tako
imenovana 'Ogrinova izdaja
Škofjeloškega pasijona', je
prinesla nova, zelo pomemb-
na spoznanja o Škofjeloške-
mu pasijonu in o pasijonih
na Slovenskem ..."
Doneske uvajajo tisti, ki so
jih ob pasijonskih igrah na

Slovenskem napisali Robert
Podgoršek, Matija Ogrin,
Ilja Popit in A. P. Florjančič.
Nadvse zanimiva je ugotovi-
tev Ilje Popita. Stari spor
med kapucini in jezuiti v
vprašanju, kdo od njih naj si
lasti prvenstvo v uprizarja-
nju pasijona na Slovenskem,
pisec preseže s tistim, kar je
prebral v Dalmatinovi Bibli-
ji. Dalmatin namreč v ko-
mentarju k svojemu prevo-
du Juditine knjige sporoča,
da so bile pasijonske igre pri
nas že v njegovem času ozi-
roma pred njim, torej pred
1584, ko je njegova Biblija iz-
šla! V posodobljeni sloven-
ščini se Dalmatinova ugoto-
vitev glasi: "In morebiti, da
so Judje tako basen igrali,
kakor se pri nas pasijon igra
in druge svete istorije, s kate-
rimi so - kakor s kakšnim
splošnim zgledom ali podo-
bo - svoje ljudstvo in mladi-
no učili zaupanja v Boga, po-
božnosti, ter upanja v vso to-
lažbo (trošt) in pomoč od
Boga v vseh stiskah, zoper
vse sovražnike ..." Popit je
svoje odkritje, ki jemlje pr-
venstvo tako jezuitom kot
kapucinom, objavil že pred
12 leti, a so ga v naši strokov-
ni javnosti povsem prezrli.
Doneski prinašajo tudi kom-
pletni gledališki list uprizo-
ritve 2009, v katerem so na-
vedeni prav vsi sodelujoči,
od pobiralcev fig (na strani
111) do režiserja Boruta Gart-
nerja. Ta je Pasijonu na rob
napisal nekaj svojih režiser-
skih skušenj; posebej zani-
miva se mi zdi tista, v kateri

poroča, kako sta se on in ig-
ralka vživljala v vlogo Izgub-
ljene duše. Ali pa, kako je iz-
biral in pripravljal svoje an-
gele. "Veliko je raznovrstnih
vlog v pasijonu, nastopajo
hudiči, izgubljena duša, an-
geli ... Kakšna naj bo njihova
igra? V življenju še nisem
resnično videl in opazoval
takšnih prikazni, da bi njiho-
ve gibe in obnašanje lahko
posnemal. Potreben je bil 
vklop lastne fantazije in po-
top v njihove tekste - njihove
zgodbe. Pripravil sem izred-
na angelska srečanja. Preden
sem stopil pred igralke, ki
naj bi podajale angelske like,
sem premišljeval, kakšni an-
geli sploh so, kako se giblje-
jo, kako govorijo. Prišel sem
do spoznanja, da angeli ne
smejo vpiti ali osladno govo-
riti. Njihov glas, mora biti
poseben - angelski glas. Nji-
hovi gibi podobni gibom la-
boda, ki plava po jezeru, ali
letu galeba na nebu. /.../ Že-
lel sem ohraniti like angelov,
kot jih nosi v svojih mislih ši-
roka množica ljudi in ki smo
jih skozi dolgo zgodovino
nekako vzeli za svoje. Angel-
ček naj bi bil majhen, sko-
dranih dolgih las, z belimi
perutmi, modrih oči. Zani-
mivo mi je bilo brati opise
angelov, ki so mi jih poslale
bodoče igralke angelov. Lah-
ko bi z angeli zastavil pov-
sem na novo. Na avdiciji bi
izbral samo 160 cm visoka,
telesno lepo oblikovana de-
kleta z modrimi očmi, pol
deklet s svetlimi in pol s tem-
nimi dolgimi lasmi. Že na

avdiciji bi bil zelo strog pri iz-
boru glasu. To misel sem za-
vrgel. Tudi kostumsko bi an-
gele lahko napravil v razkoš-
ne in dragocene tkanine. Pa
nisem. Čudoviti angeli bi
bile osebe, kot so Mati Tere-
zija in njej podobne, takšnih
nisem mogel zbrati. Moja
končna odločitev je bila, da
bodo 'moji angeli' srčni an-
geli. Vsakdo, ki je bil poslan
k meni, je bil sprejet. Z vsa-
kim sem se zlil na svoj na-
čin. Nekateri so prišli na vr-
sto šele nekaj dni pred pred-
stavo, bili smo srečni, verjeli
smo drug v drugega. Zgodilo
se je toliko lepega, toliko po-
govorov, toliko razkritih duš.
Angeli, ki ste jih videli v
predstavah ali ki jih boste ob-
čudovali na filmskih posnet-
kih, imajo vsak svojo študij-
sko pot, nekateri so pri svo-
jem študiju prišli dlje, neka-
teri nekoliko manj. Vsi pa so
iskreni, samosvoji in vendar
združeni v en pasijonski an-
gelski zbor. V njihovih gibih
je skrita duša še enega ange-
la, ki je skrbno hodil z nji-
mi." Bog daj, da bi ta angel
varuh snovalce in izvajalce
Škofjeloškega pasijona skrb-
no spremljal tudi na njiho-
vih naslednjih preizkušnjah!

15petek, 2. aprila 2010

Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
V senci meteža med politični-
mi organizacijami Slovencev
na Koroškem, v katerem od-
borniki Narodnega sveta ko-
roških Slovencev niso sprejeli
razpusta te organizacije, bili
pa so za odstop njegovega se-
danjega vodstva in za izvolitev
novega, se je v Celovcu prete-
kli teden zgodil drug pomem-
ben dogodek: občni zbor Kr-
ščanske kulturne zveze. Ude-
ležili so se ga predstavniki bli-
zu tridesetih slovenskih kul-
turnih društev na Koroškem,
med gosti pa je sta bila tudi
minister za Slovence v zamej-
stvu in po svetu dr. Boštjan
Žekš in slovenski generalni
konzul v Celovcu Matjaž Lon-
gar. Krščanska kulturna zveza
je skupaj s Slovensko prosvet-
no zvezo organizatorka in ne-

govalka kulturne in izobraže-
valne dejavnosti med Sloven-
ci na Koroškem. Za razliko od
političnih organizacij obe kul-
turni ustanovi med seboj iz-

vrstno sodelujeta in se dopol-
njujeta. Na občnem zboru so
podelili Janežičeva priznanja.
Med prejemniki je tudi reži-
ser Peter Militarev iz Medvod,

ki je že sredi sedemdesetih let
začel sodelovati s slovenskimi
kulturnimi društvi na Koro-
škem. Sodeloval je na njiho-
vih gledaliških seminarjih, na
katerih so predvsem mladi ig-
ralci dozorevali po igralski in
jezikovni plati, in režiral veli-
ko odmevnih predstav, tudi
na prostem, med njimi Preži-
hove Samorastnike in Krefto-
vo Veliko puntarijo v Zgor-
njih Vinarah ter Miklovo Zalo
v Št. Jakobu v Rožu. 
Krščanska kulturna zveza je
dobila na občnem zboru tudi
novo vodstvo. Dr. Janka Zer-
zerja, rojenega v Svečah v
Rožu, ki je bil med letoma
1971 in 1983 podpredsednik,
nato pa do preteklega tedna
predsednik zveze, je nasledi-
la Sonja Kert - Wakounig iz

Škocjana ob Klopinjskem je-
zeru/St. Kanzian am Klopei-
ner See. Dolgoletni predsed-
nik je bil na zboru deležen
številnih besed zahvale za
delo v dobro slovenskega je-
zika in kulture na Koroškem,
za pospeševanje sodelovanja
s kulturnimi ustanovami in
kulturnimi delavci v Sloveni-
ji ter s Slovenci v zamejstvu
in po svetu. Posebno skrb je
namenjal slovenskemu jezi-
ku in narečjem, tako v Rožu
kot v drugih delih Koroške.
Pozna ga veliko mladih, saj
je bil profesor nemščine in
zgodovine na Slovenski gim-
naziji v Celovcu, nato pa pro-
fesor in med letoma 1991 in
1998 tudi ravnatelj Višje šole
za gospodarske poklice v Št.
Petru v Rožu.

Knjige in knjigoljubi (40)

Pasijonski doneski 2010
Pasijonski doneski 2010,
uredil A. P. Florjančič, 
izdalo Muzejsko društvo
Škofja Loka, 2010, 216
strani, 15 evrov,
www.mdloka.si

Slovenci v zamejstvu (188)

Janko Zerzer živi za kulturo

Kristus (Rok Klemenčič) na krvavi poti / Foto: Tina Dokl

Ovitek Pasijonskih doneskov

Dr. Janku Zerzerju (levo) je ob slovesu novi tajnik Krščanske
kulturne zveze Martin Kuchling izročil zbirko člankov, ki jih
je napisal med štiridesetletnim vodenjem zveze.
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razgled

Vsak od nas na tihem upa,
da je po smrti še nekaj in ne
nič. Tudi tisti - tako imenova-
ni ateisti - ki trdijo, da jim je
to življenje čisto dovolj in da
ne verjamejo, da je onstran
njega še kaj, po mojem na
tihem upajo, da s smrtjo ni
vsega konec. Če drugega
ne, upajo, da se jih bo po
smrti še kdo spominjal. To
pa je že nekaj in ne nič, to
je že na neki način posmrt-
nega življenja - da vsaj še
nekaj časa živiš v spominu
svojih najbližjih (vsak od
nas), svojega naroda (Tru-
bar, Prešeren in njima po-
dobni), vsega človeštva (Je-
zus, Marx, Freud, Einstein -
če se omejimo le na posa-
meznike judovskega rodu,
ki je bolj od drugih nagnjen

k oznanjevanju in preroko-
vanju).
A to - da se te še kdo kdaj
spomni - še ni večnost.
Vera v vstajenje in večno
življenje je najvišja vera
tega sveta. A slej ko prej je
le vera. Nihče, razen vstale-
ga Jezusa samega, ki se je
na veliki ponedeljek prikazal
učencema v Emavsu, še ni
prišel nazaj in povedal, od
kod prihaja in kako je tam?
Res, kako je? Te reči so hudo
negotove. Ena od razlag je,
da gre duša umrlega najprej
v vice, na čakanje. Ko se oči-
sti, pa naprej v nebesa. Bile
naj bi tudi take, ki gredo
spričo svojih zemeljski do-
brih ali zlih del naravnost v
nebesa ali pekel. Večina pa
je, kot rečeno, na čakanju na
sodni dan, ko bo dokončno
in brez priziva odločeno, kje
bo katera končala. Tudi če je
kaj od tega res, se mi ne zdi
prav obetavno. V pekel in
vice me ne mika. V nebesih
pa je spet vprašanje, kaj po-
čno. Človek se tudi vsega do-
brega preobje. Sprehajati se
cele dneve po nebeških pol-
janah in skupaj z angeli pre-
pevati hozana - ali ne bi bilo,
če bi morali to početi celo
večnost, nekoliko dolgočas-
no?
Premalo vem o teh rečeh, da
bi sodil. Spomnim pa se
zgodbe, ki so jo vedeli pove-
dati starejši iz moje vasi.
Sedijo možakarji za omiz-
jem v vaški gostilni in eden
od njih pove, da je bral,
kako tam nekje na vzhodu
verujejo, da se duša po smr-
ti preseli v telo nekega dru-
gega živega bitja (ne le člo-
veka) in se v njem vrne na
ta svet. Nakar se je med mo-
ževalci postavilo tudi vpra-
šanje, kaj bi kdo od njih želel

biti, če je res tako. "Sosedov
konj!" je brez obotavljanja
odvrnil eden od njih. Ta so-
sed je namreč s svojim ko-
njem ravnal tako lepo, da se
je možakarju menda zazde-
lo, da bi se imel v konjevi
koži lepše, kot se je v svoji ... 
Že mogoče, a v gornji deba-
ti spet ni šlo za večnost, am-
pak le za vračanje na ta svet
v drugih podobah. Za nekaj
podobnega tistemu, kar lah-
ko vsako leto znova opazu-
jemo v naravi. Kako se vsa-
ko pomlad - ni čudno, da je
tudi velika noč spomladi -
znova in neustavljivo rojeva
toliko novega življenja! A le
za tisto poletje, jeseni je že
staro in pozimi umre. Rastli-
ne nimajo težav z večnostjo,
dano jim je nekaj veliko bolj
gotovega kot nam: da bo iz
njihovih korenin vsako po-
mlad znova pognalo novo,
čeprav minljivo življenje. No,
saj je tudi nam; če je človek
zdrav, doživi v današnjih ča-
sih že kakih osemdeset ali še
več pomladi! Pa pride zadnja
in potem ni nobene več. Res
nobene?
Večno življenje presega
zmožnosti naše pameti, to
je bolj zadeva srca in upa-
nja. Blagor mu, kdor ga
zmore. Zemeljsko življenje
pa je, čeprav minljivo - ali
prav zato - vredno najvišje-
ga spoštovanja. Spoštovati
tisto, kar imamo, kar je res
gotovo - sebe, druge, svet
okoli sebe - ali ni to najvišja
vrednota in izziv? Rad bi se
pred veliko nočjo priklonil
vsem, ki verujejo, da je on-
stran tega še eno, večno živ-
ljenje. Sam tega ne zmorem,
spoštujem pač. Že vera v več-
no življenje je spoštovanja
vredna, tudi če tistega, v kar
verjame, ni?

Večno življenje?
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

O, ja. Oblast je sladka. Am-
pak, samo toliko časa, dokler
ne zaškriplje. Drži, nekaj
časa se še da "blefirati" in se
skrivati ter sklicevati se na
napake predhodne vlade. Ko
vladni predsednik ne dobi več
nadomestka za izgubljenega
ministra, pa se začne sladkost
sprevračati v kislost.
Prav to se zdaj dogaja naše-
mu milemu vladnemu pred-
sedniku Borutu Pahorju.
Očitno nihče noče sesti v fotelj
kmetijskega ministrstva, ki ga
je tako neslavno spraznil "sa-
mokritični" dozdajšnji mini-
ster Milan Pogačnik.
Najprej je vladni predsednik
Borut Pahor skušal izpraz-
njeni fotelj kmetov, veterinar-
jev in gozdarjev, če se izrazim

skrajno ironično, podtakniti
strankarskemu kolegu in ko-
čevskemu županu Janku Ve-
bru. A iz te moke ni bilo kru-
ha. Janko Veber je ponujeno
očitno dobro prespal in pre-
tehtal ter prišel do spoznanja,
da bi prevzem enega najkri-
tičnejših vladnih resorjev
uničil njegove prihodnje poli-
tične ambicije. In je pustil
šefa na cedilu.
Naslednja žrtev je bil politič-
no mladoletni Henrik Gjer-
keš, sicer aktualni minister za
lokalno samoupravo in regio-
nalni razvoj, ki prihaja iz
stranke DeSUS in se ga bojda
rad naceja in veseljači po bez-
nicah. Pri čemer moram opo-
zoriti, da so informacije do-
stopne na internetu in vsaj z

moje strani nepreverjene. Za-
to jih, lepo prosim, vzemite z
rezervo. 
Vendar. Naj bo z zasebno
razposajenostjo Henrika Gje-
rkeša tako ali drugače, se na-
gibam k presoji, da je bil me-
sto dvojnega ministra prisi-
ljen sprejeti. Začasno ali ne
začasno, za štirinajst dni ali
za dlje, sploh ni pomembno.
Pomembneje je dejstvo, da je
kmetijsko ministrstvo tako
zelo resen in za nacionalni
interes pomemben resor, da
ga na noben način ne bi smel
voditi politični "pigzigmar",
pri čemer se karakteristika
nanaša le na njegov predšol-
ski politični status. 
Je pa res, da je mogoče pogle-
dati na zadevico tudi iz dru-

gega zornega kota. Iz tega
zornega kota je videti nepo-
membno ministrstvo za lokal-
no samoupravo in regionalni
razvoj. Po mojem mnenju je
to ministrstvo - in problemati-
ka znotraj resorja - enako-
vredno drugim vladnim resor-
jem, zastran česar ga je po-
trebno jemati politično resno
in, se razume, enakovredno.
Kar se vladnega predsednika
Boruta Pahorja tiče, je na
tem izpitu padel in se bo zna-
nja za popravni izpit težko
naknadno "napiflal". 
Skratka. Predsednik vlade
Borut Pahor je na politični
natezalnici in verjamem, da
je zadeva boleča. Tudi zaradi
težav in pomislekov v zvezi z
generalno državno tožilko

Barbaro Brezigar in njenim
"rabljem" Alešem Zalarjem,
ministrom za pravosodje.
Verjamem, da bi se Borut Pa-
hor z največjim političnim
užitkom odkrižal Barbare
Brezigar, če bi si drznil na
njeno mesto ustoličiti, recimo,
vodjo specializiranega oddel-
ka Branko Zobec Hrastar. A
bi s tem nastalo situacijo
samo poslabšal.
Iz povedanega sledi: a.) raz-
mere v vladi so kaotične; b.)
posamezniki, ki bi bili dorasli
nastali kadrovski krizi, se so-
delovanja z aktualno vlado
branijo; c.) za Slovenijo naj-
boljša izhodna strategija je
odstop vlade in razpis pred-
časnih državnozborskih voli-
tev. 

Vaš razgled

Družba Moro & Kunst je minuli konec tedna na mednarodnem sejmu zbirateljstva Collecta
prvič v Sloveniji predstavila 12,44 kilograma težko in približno 330 tisoč evrov vredno zlato
palico. Vsak obiskovalec, ki jo je dvignil, (med njimi je bil tudi Boštjan Škrab iz Radovljice),
je doniral v Fundacijo Moro, ki podpira študente iz 40 držav sveta pri študiju IB programa
v Sloveniji. C. Z. I Foto: Gorazd Kavčič

petek, 4. aprila 2010

Od sladkega h kislemu

V Osnovni šoli Simona Jenka v Kranju je v soboto potekal eko dan, učenke in učenci 
sedmega razreda so imeli pod mentorstvom učiteljice likovnega pouka Romane Renko 
ustvarjalno delavnico. Ustvarjali so slike velikanke. Ena je bila na temo zaščite divjih živali
in opozorilo pred komercialnim lovom in izumrtjem živalskih vrst. Druga je bila na temo
onesnaženja zraka. S. K. / Foto: Tina Dokl
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Štefan Žargi

Tržič - Upanjem navkljub, da
je najhujša gospodarska kriza
mimo, v Peku ugotavljajo, da
njene posledice še močno
vplivajo na prodajo. O tem,
kako so zaključili lansko po-
slovno leto in kaj pričakujejo
letos, smo se pogovarjali z ne-
utrudno predsednico uprave
te najpomembnejše tržiške
družbe Marto Gorjup Brejc.

Konec avgusta lani ste nam
dejali, da bo po tem, ko je v
prvi polovici leta prodaja
padla za desetino, veliko od-
visno od prodaje v jeseni. Je
ta prodaja izpolnila vaša
pričakovanja?

"Žal ne. Zadnji kvartal lan-
skega leta je bil po prodaji
najslabši. Žal se je pokazalo,
da so trgovci še bolj zmanjše-
vali naročila, kar kaže na to,
da se vpliv krize v naši pano-
gi, kjer proizvajamo izdelke
za končnega potrošnika, še
povečuje. Drugo polletje je
bilo torej slabše od prvega,
čeprav smo pričakovali iz-
boljšanje."

Kolikšen je bi torej lanski
upad prodaje?

"Najbolj nam je upadla
prodaja v državah, kjer nima-
mo lastne prodajne mreže.
Tako prodaje na angleškem
trgu v drugi polovici leta
praktično ni bilo več, kar po-
meni 80-odstotni padec na
letni ravni; na ruskem trgu
se je prodaja prepolovila; ne-
koliko manj je upadla na
nemškem trgu, kjer naš ku-
pec s kataloško prodajo tudi
ni izpolnil naših pričakovanj.
Kar žalostna sem, da se po
tem, ko smo leta 2005 na teh
trgih vzpostavili prodajo last-
ne kolekcije in je prodaja v
časih konjunkture kar lepo
rasla, sedaj pod vplivom kri-
ze to zmanjšuje."

Kaj pa prodaja doma in v
državah zahodnega Balka-

na, kjer imate svojo prodaj-
no mrežo?

"Tudi v naši trgovinah
doma smo opazili upad pro-
daje. Spremembe, ki jih pri-
naša kriza, povečevanje števi-
la brezposelnih, dvigovanje
drugih življenjskih stroškov
vpliva na močnejše varčeva-
nje ljudi pri obutvi. Vpliv kri-
ze je bil na Hrvaškem in v
Makedoniji nekoliko manj
opazen in s prodajo na teh tr-

gih smo zadovoljni, večje te-
žave so v Bosni in Hercegovi-
ni, kjer je ekonomska situa-
cija zelo nestabilna, podobno
je tudi na srbskem trgu."

Kako bi torej ocenili poslo-
vanje Peka v lanskem letu?

"Vedno sem prepričana,
da bi bilo lahko boljše, čeprav
sem prepričana, da smo sto-
rili vse, kar je bilo mogoče.
Lanska prodaja nam je upa-
dla na 13,7 milijona evrov,
kar je za dvajset odstotkov
manj, kot je znašala prodaja
v letu 2008. Ker smo še v po-
stopku revidiranja, o dobičku
še ne morem govoriti. Z revi-
zorji moramo namreč pre-
gledati naše naložbe in iz
previdnosti oceniti, ali so
morda potrebne kakšne sla-
bitve. Tedaj bo tudi znan naš
lanski končni rezultat poslo-
vanja. Vsekakor pa bomo,
potem ko je dobiček v Peku
šest let naraščal, tudi letos
poslovno leto 2009 zaključi-
li pozitivno."

Upad prodaje vpliva tudi na
obseg proizvodnje. Lani ste
nam dejali, da protikrizne
ukrepe države, kot sta sub-
vencioniranje skrajšanega
delovnega časa in čakanja na
delo, še proučujete. Ste se za
kaj takega tudi odločili?

"Ne. Skrajševanje delovne-
ga časa za Peko ni prišlo v
poštev, saj pri nas že vsesko-
zi delovni čas prilagajamo se-
zonski naravi dela. To pome-
ni več dela, ko je sezona, in

koriščenje ur, ko je manj
dela. Torej fleksibilen delo-
vni čas. Ocenili smo tudi, da
je tak način dober tudi iz psi-
hološkega vidika, za motiva-
cijo in pripadnost, saj ljudje
tako bolj čutijo utrip trga, ki
ga skušamo zadovoljiti. Po-
leg tega se je pokazalo, da je
treba za subvencije toliko ad-
ministriranja, da bi to požrlo
tudi na tak način pridobljena
sredstva. Ker sem lani ome-
nila pomen izobraževanja v
času čakanja na delo, naj do-
dam, da smo brez čakanja na
delo organizirali izobraževa-
nje prodajnega osebja v obli-
ki krajših seminarjev, ne da
bi to prijavljali državi za sub-
vencioniranje." 

V začetku tega meseca je
novi nadzorni svet z obra-
vnavo revizijskega poročila
o poslovanju zadnjih pet let
zaključil zgodbo o sumih o
nepravilnostih ter protiza-
konitih ravnanjih z ugoto-
vitvijo, da teh ni bilo. Boste
vztrajali pri tožbi prejšnjega
predsednika nadzornega
sveta Zlatka Zupanca, ki
vam je to očital?

"Vesela sem, da je država
kot večinski lastnik uvidela
potrebo po zamenjavi nad-
zornega sveta in da je revizi-
ja pokazala, da ni bilo proti-
zakonitosti in nepravilnosti.
Revizija je sicer opozorila na
možnosti izboljšav pri poslo-
vanju, kar je dobrodošlo, ko-
ristno napotilo. Pri tožbi pa
bom vztrajala."

Kot dodano vrednost pri ob-
likovanju obutve ste lani an-
gažirali tudi modne obliko-
valce iz Hrvaške. Kako se je
izkazal takšen pristop?

"Res smo lani novembra
pripravili modni dogodek v
Zagrebu, na katerem smo
predstavili ekskluzivne ko-
lekcije, ki so nastale kot plod
oblikovanja slovenskih obli-
kovalcev in prvič tudi hrva-
ških. Kot poslovni skupini, ki
z obutvijo pokriva države na
območju zahodnega Balka-
na, je pomembno, da k obli-
kovanju pritegnemo lokalne
oblikovalce, saj ima vsak na-
rod za to dovolj potenciala,
da prispeva svoj lokalni ton,
okus in na tak način približa
naše izdelke tem trgom. Pre-
pričani smo, da je za nas,
proizvajalce, ki gradimo svo-
jo blagovno znamko, dodan
podpis uglednega oblikoval-
ca lahko uspešna zgodba, kar
potrjuje tudi uspešna proda-
ja na Hrvaškem, ki je nad na-
šimi pričakovanji. Gre seve-
da za obutev, ki je modni do-
datek za ljudi, ki so ljubitelji
obutve, ki jim lepa obutev
pomeni posebno zadovolj-
stvo. Kako uspešni smo na

Hrvaškem, zgovorno pove
podatek, da v tej dvakrat to-
likšni državi, kot je naša, pro-
damo dvakrat toliko obutve.
Prodaja naše obutve je torej
na Hrvaškem relativno ena-
ka kot v Sloveniji."

Pred nedavnim ste iz Peka
sporočili, da sodelujete tudi
z nadebudno oblikovalko
Niko Ravnik na london-
skem tednu mode ...

"Res je. V veliko zadovolj-
stvo nam je, da je mlada slo-
venska oblikovalka Nika Rav-
nik, ki so jo organizatorji lon-
donskega tedna mode pova-
bili k sodelovanju v sklopu
modne revije nadarjenih
mladih ustvarjalcev A la
mode, ugotovila, da naša
ekskluzivna obutev lepo sov-
pada z njenimi kreacijami.
Odziv na London Fashion
Week je bil zelo pozitiven in
veseli nas, da lahko k stvarit-
vam malega naroda na podi-
ju svetovne mode prispeva-
mo tudi v Peku."

Kakšne načrte imate v letoš-
njem letu?

"Žal se kaže, da bo kriza na
našo panogo vplivala z zami-
kom, zato pri prodaji v letoš-
njem letu nismo optimisti.
Ker delamo izdelke za široko
porabo, ki niso najnujnejši
za življenje, pričakujemo, da
bodo pri prodaji še težave.
Pričakujemo torej še nadalj-
njo upadanje prodaje."

Kaj bo to pomenilo za kader
v Peku?

"Ob že omenjeni fleksibil-
nosti ljudi pričakujemo, da
pri zaposlenosti ne bo večjih
sprememb. Ker imamo hče-
rinsko družbo za izdelavo
podplatov in ker smo uspeli s
tesnejšo povezavo, nam dej-
stvo, da se sezonske konice
ne prekrivajo, ponuja dodat-
no fleksibilnost. Nujna racio-
nalizacija poslovanja sicer
utegne prizadeti nekatere za-
poslene za določen čas. Lani
smo prenovili informacijski
sistem, in če se bo pokazalo,
da je v režiji s tem kdo odveč,
bomo žal morali tam tudi
ukrepati."

Lani ste nam dejali, da za-
ostrene razmere vplivajo
tudi na prenovo vaših trgo-
vin in sploh investicij. Kako
bo s tem letos?

"Res smo omejili investici-
je, vendar lahko tudi dodam,
da smo v Sloveniji prenovo
trgovin praktično končali.
Preostale tri trgovine smo
osvežili letos. Manj je seveda
novih trgovin, saj je tudi
gradnja trgovskih centrov za-
stala. Edina nova trgovina bo
odprta v sredo v novem Pla-
netu Tuš v Kopru."

Kriza še zmanjšuje prodajo
V Peku opažajo, da gospodarska kriza še močno vpliva na potrošnjo, zato pričakujejo letos še težko
leto. Lani so poslovali pozitivno - sedmo leto zapored.

Marta Gorjup Brejc

Naklo

Merkurjev center v Vižmarjah bo kmalu odprt

Kot so sporočili iz Merkurja, je Ministrstvo za okolje in pros-
tor odločilo, da zavrnitev izdaje uporabnega dovoljenja za
Merkurjev trgovski center v Vižmarjih ni bila upravičena. Na
osnovi te odločbe je upravna enota v petek, 26. marca, popol-
dne izdala uporabno dovoljenje za center, ki je sicer že ves
čas tehnično povsem brezhiben. Največji Merkurjev trgovski
center v Ljubljani, ki ima skupaj kar 24 tisoč kvadratnih me-
trov pokritih površin v treh etažah, so odprli 24. septembra, v
nedeljo, 4. oktobra pa je inšpekcijska služba vhod v novozgra-
jeni trgovski center zapečatila, ker Merkur ni pridobil uporab-
nega dovoljenja. Upravna enota je odločila, da zaradi pomanj-
kljive dokumentacije v zvezi z odvozom odpadnega materia-
la ne more izdati uporabnega dovoljenja, čeprav je bil objekt
tehnično povsem brezhiben. Merkur je s tem v Vižmarjah po-
stal žrtev nejasnosti v zvezi s potrebno dokumentacijo glede
odvoza odpadnega materiala ter spora med podizvajalci, če-
prav je svoje obveznosti poravnaval v skladu s pogodbenimi
roki. V več kot pol leta, ko je bi center zaprt, je zaradi izpada
prometa, reševanja zaposlitvene stiske tamkajšnjih trgovcev,
stroškov premika blaga, vzdrževanja zaprtega centra, ponov-
nega plačila že opravljenih storitev ... nastala ogromna po-
slovna škoda, ki si jo bodo v Merkurju skušali tudi povrniti s
strani odgovornih. Center bo spet odprt prihodnji teden. Š. Ž.

Ljubljana

Razpis za spodbujanje tujih investicij

Konec preteklega tedna so na Ministrstvu za gospodarstvo
podrobno predstavili javni razpis za spodbujanje neposred-
nih tujih investicij, ki ga je ministrstvo objavilo za leti 2010
in 2011. Namen javnega razpisa je spodbuditi začetne inve-
sticije in povečati privlačnost Slovenije za tuje neposredne
investicije z znižanjem vstopnih stroškov investitorjem, ka-
terih investicije bodo zagotavljale nova delovna mesta, pri-
spevale k prenosu znanja in tehnologij, k sodelovanju
znanstveno-raziskovalnih podjetij in ustanov. Razpisanih je
14,5 milijona evrov s ciljem, da se letno odpre petsto novih
delovnih mest, predvidenih pa je v dveh letih osem odpiranj
vlog. Razpisna dokumentacija je dostopna na Javni agenciji
RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in njenih splet-
nih straneh. Ker so ob tej priložnosti poročali tudi o spod-
budah na preteklih razpisih, naj povzamemo podatek, da je
bilo od leta 2007 do lani podprtih 33 investicij v vrednosti
4,9 milijona evrov, med njimi pa niti ena iz Gorenjske. Š. Ž.

ODKUP HLODOVINE 
za 

STORA ENSO AVSTRIJA

Vo
be

nc
a,

 d
. o

. o
., 

D
el

av
sk

a 
ce

st
a 

5
9

, 4
0

0
0

 K
ra

nj

● 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
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Cveto Zaplotnik

Kovor - Kontrola je le v pr-
vem letu po vključitvi kmeti-
je v ekološko kmetovanje
vnaprej najavljena, potlej je
vedno nenapovedana, en-
krat, dvakrat ali celo trikrat
na leto, lahko tudi ob sobo-
tah ali nedeljah ... Tokratna
kontrola na Šlibarjevi ekolo-
ški kmetiji je bila promocij-
ska, v okviru projekta Bio
užitek, a kljub temu je kon-
trolor Bernard Sadek z In-
štituta za kontrolo in certifi-
kacijo Univerze Maribor
"pretaknil" domala vse ko-
tičke kmetije in zastavljal
tudi neprijetna vprašanja. V
spremstvu potrošnikov si je
ogledal hlev, izpust za živi-
no in kokoši, sadovnjak, nji-
vo s šparglji in s piro, kokoš-
njak, gnojišče in gnojnično
jamo, prostore za predelavo,
spraševal je o raznih dokazi-
lih - računih, deklaracijah,
zapiskih in želel vedeti,
kako so na kmetiji pridobili
semenski krompir in sadike
za šparglje, kako v sadovnja-

ku uničujejo škodljivce, s
čim krmijo kokoši, s čim
gnojijo travnike, koliko je
bila živina pozimi v izpustu
- in tako dalje. Tudi potroš-
niki so bili zvedavi, enega
med njimi je zanimalo,
kako na njivi s piro zatirajo
plevel. "S štriglom ali s česa-
lom!" je odgovoril gospodar
Gregor in potlej tudi poka-
zal to enostavno, a priročno

napravo za mehansko uni-
čevanje plevela.

Na Šlibarjevi kmetiji so se
v ekološko kontrolo vključili
pred devetimi leti in dve leti
kasneje pridobili certifikat.
Imajo šest hektarjev njiv,
enajst hektarjev travnikov in
dvajset hektarjev gozda. Re-
dijo okrog dvajset goved in
dva prašiča, od sedemdeset
do osemdeset kokoši in štiri
race. Mleko porabijo doma
ali ga predelajo v skuto,
meso od goved, zaklanih v
klavnici, prodajo kot sveže

meso ali ga predelajo v sala-
me. Pridelujejo piro, pšeni-
co, ječmen, proso, ajdo,
krompir, koruzo, zelenjavo
in šparglje, v okviru dopolnil-
ne dejavnosti meljejo žito,
pečejo kruh in pecivo ter ki-
sajo zelje, del sadja prodajo
kot sveže sadje, preostalega
porabijo za suho sadje, soko-
ve, marmelade, žganje in li-
kerje. Večino pridelkov in iz-
delkov prodajo na ekoloških
tržnicah, drugo pa doma, v
specializiranih trgovinah in
prek spleta.

Da bi tudi dvomljivci verjeli!
Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije je pri Šlibarju v Kovorju pripravila Dan s kontrolorjem, na
katerem so (dvomljive) potrošnike poskušali prepričati, da ekološko kmetovanje poteka po pravilih in
da je nadzorovano.

V Sloveniji je v ekološko kmetovanje vključenih okrog
dva tisoč kmetij ali manj kot tri odstotke vseh. ”V za-
dnjih letih se je razvoj ustavil, novih kmetij skorajda
ni, že obstoječe povečujejo površine,” je dejal Boris
Fras, predsednik Združenja ekoloških kmetov Slove-
nije, in ob tem opozoril na velike težave pri uvajanju
ekološko pridelane hrane v šolsko prehrano in na raz-
ne afere, ki močno škodijo ekološkemu kmetijstvu.

Gregor Šlibar pojasnjuje kontrolorju in potrošnikom podrobnosti o pridelovanju špargljev.

Živina v izpustu ob hlevu

Brdo pri Lukovici

Kampanja za pravilno uporabo škropiv

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v sredo
začelo kampanjo, s katero želi kmetovalce in vrtičkarje opo-
zoriti na pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev (FFS)
in na ukrepe, s katerimi bi lahko povečali odpornost rastlin
in s tem zmanjšali uporabo teh sredstev. Kot ob tem poudar-
jajo na ministrstvu, so za pravilno uporabo odgovorni upo-
rabniki sami; ugotovitve inšpekcijskih služb pa kažejo, da ne-
pravilna uporaba FFS ni najpogostejši razlog za pomore če-
bel. Kampanja, v kateri sodelujejo še kmetijsko gozdarska
zbornica, kmetijski inštitut in čebelarska zveza, vključuje iz-
obraževanje in usposabljanje kmetovalcev, izdajo tiskanega
gradiva o pravilni uporabi FFS in oglaševanje v medijih. C. Z.

Cveto Zaplotnik 

Letenice - Člani komisije za
kmetijstvo Mestne občine
Kranj so na ponedeljkovi seji
najprej obravnavali nekatere
občinske prostorske doku-
mente, nato pa so si na Lete-
nicah ogledali še Tončevo
mlečno kmetijo in se sezna-
nili s potekom lanske evrop-
ske kontrole. Kot je ob tem
povedal gospodar Ciril Za-
plotnik, je evropska kmetij-
ska inšpekcija lani v okviru
nadzora nad razdeljevanjem
kmetijskih plačil v Sloveniji
obiskala tri naključno izbra-
ne kmetije, med njimi tudi
njihovo. Evropski inšpektorji
so preverili izpolnjevanje
standardov navzkrižne sklad-

nosti (dobro počutje živali, iz-
polnjevanje nitratne direkti-
ve, register živali itd.), pregle-
dali različne dokumente, si
na terenu ogledali pet Gerkov
- grafičnih enot rabe zemljišč
... "Kontrolorji so bili zahtev-
ni in so kmetijo pregledali do
potankosti," je dejal Ciril in
opozoril člane komisije še na
dva problema. Ker je katastr-
ska občina Goriče zunaj ob-
močja z omejenimi možnost-
mi za kmetijsko dejavnost,
kmetje zaradi tega dobivajo
nižje subvencije in so poleg
tega prikrajšani še pri držav-
nih in občinskih razpisih.
Marsikje na Gorenjskem so
problemi tudi pri preselitvi
kmetije na lokacijo, kjer bi se
lahko širila in razvijala.

Zahtevni evropski 
inšpektorji

Med ogledom hleva: (od leve) član komisije Janez Tavčar,
gospodar kmetije Ciril Zaplotnik in predsednik komisije 
Bojan Homan / Foto: Gorazd Kavčič

Nacionalno poklicno kvalifikacijo za delo na področju 
zasebne varnosti si lahko od sedaj pridobite tudi v KRANJU!
Zavod KARNIKA razpisuje sledeča usposabljanja za poklice:

■ VARNOSTNIK
■ VARNOSTNIK ČUVAJ
■ VARNOSTNIK TELESNI STRAŽAR

Izvajamo tudi vse druge oblike strokovnega usposabljanja 
za zaposlitev na področju zasebne varnosti.
Pokličite dežurni telefon: 031/231 111, 
obiščite www.karnika.si ali pošljite e-pošto: info@karnika.siK
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Vlada je na seji prejš-
nji teden spremenila uredbo
o finančni pomoči ob ne-
predvidljivih dogodkih v
kmetijstvu, s katero bo omo-
gočila izvajanje ukrepa Pod-
pora kmetijskim gospodar-
stvom za blažitev poslabša-
nja ekonomskega položaja
pri prireji mleka. Za izvaja-
nje ukrepa bo na razpolago
poleg že odobrenih dveh mi-
lijonov evrov še dodatnih
1,14 milijona, skupno torej
3,14 milijona. Do podpore
bodo na podlagi spremenje-
ne uredbe poleg kmetov, ki
so obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovani, upra-
vičeni tudi tisti, ki so v to-

vrstno zavarovanje vstopili
prostovoljno. Rejcem, ki so
že oktobra lani oddali vlogo
za pomoč na agencijo za
kmetijske trge in razvoj po-
deželja, vloge ni treba znova
oddajati, vsi, ki so prostovolj-
no zavarovani in je še niso
oddali, pa morajo to storiti
najkasneje do 15. aprila. Ob-
razec dobijo na spletni stra-
ni agencije in v enotah kme-
tijske svetovalne službe, k
vlogi pa morajo priložiti tudi
potrdilo davčne uprave o pla-
čanih davkih in prispevkih.
Agencija bo o vlogah odloči-
la do 10. junija. S tem ukre-
pom naj bi na kmetijah vsaj
malo ublažili posledice lan-
skega znižanja odkupne
cene za dobro četrtino.

Pomoč mlečnim kmetijam
Kmetije, ki še niso oddale vloge za pomoč, 
morajo to storiti do 15. aprila.

Zgornji Brnik

Zgodnji krompir so že posadili

Na kmetiji Janeza Kepica na Zgornjem Brniku bodo letos
namesto štirih hektarjev s krompirjem posadili le okrog dva
hektarja in pol, razloga za zmanjšanje površine pa sta nizka
cena krompirja in tudi neurejenost trga. V ponedeljek so na
njivi v bližini letališča že posadili hektar zgodnjega krompir-
ja, setev pa je bila letos zaradi dolge zime in slabega vreme-
na kasneje kot običajno. Krompir so posadili z avtomatskim
sadilcem, pri tem pa je Janezu pomagala žena Minka. J. Ku.
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Jelena Justin

Selška dolina skriva števil-
ne vzpetine, hribčke in kuclje,
ki jih dodobra poznajo le do-
mačini. Raziskovanje tega
dela Gorenjske me je pripelja-
lo tudi do Miklavške gore, ki
se dviguje nad Selcami. 

Zapeljemo se proti Železni-
kom. Na koncu vasi Selce, že
mimo table, smo pozorni na
tri toplarje, ki stojijo na levi
strani ceste. Ob cesti je sme-
rokaz Golica. Zavijemo levo
in tik pred mostom parkira-
mo avto. Prečimo most, na
koncu katerega je tabla, ki
označuje krožno pot na Mi-
klavško goro. Hodimo desno
po cesti ob reki Selščica. Ko-
rak naprej od barake Kinolo-
škega društva nas zelena mar-
kacija z rumeno piko v sredi-
ni usmeri na gozdni kolovoz,
ki se začne strmo vzpenjati.
Pot poteka v smeri zahoda.
Pozorni bodimo predvsem na
razcepih, saj ni nujno, da je
najširša pot tudi ta prava. Ne-
kaj časa hodimo v isti smeri,
potem pa se obrnemo nazaj,
proti vzhodu in se v strmih

okljukih dvigujemo naprej po
bukovem gozdu. V tem delu
poti bomo premagovali strmi-
no Zavrnika, 762 m. V dokaj
zložnem delu poti bomo pri-
šli do jase sredi gozda, ki jo
obhodimo po levi strani. Na
koncu jase zavijemo desno
navzdol in se obrnemo proti
vzhodu. Sledi kratek gozdni
pas, ki je po deževju precej
blaten, in prišli bomo na rob
še enega travnika. Do vrha
travnika nadaljujemo po levi
strani, nato pa se usmerimo
desno proti kolovozu. Tukaj
pa pozor. Markacije, ki so
nam do sem delale družbo ob
poti, kažejo desno po kolovoz-
ni poti, če pa dobro pogleda-
mo, pa je pred nami shojena
steza, ki se strmo požene v
gozdni breg. Res strmo! Tu-
kaj predlagam  strmi vzpon.
Sledimo neoznačeni stezi, ki
nam ne da dihati praktično do
samega vrha. Vmes nam si-
cer nekajkrat dovoli mirnejše
dihanje, sicer pa občutimo
svoje razigrano srce. Steza
dvakrat preči kolovoz. V za-
dnjem delu vzpona so na dre-
vesih spet markacije in ko

nad seboj, končno, že vidimo
modrino neba, nam prvi po-
gled na sv. Miklavža skvari
čudo sodobnega življenja, an-
tenski stolp. A takoj v nasled-
njem trenutku je pred nami
vrh. Z desne strani se nam
pridruži pot iz Golice, vasi na
južni strani Miklavške gore.
Od tod do vrha je le 20 minut.
Ob cerkvi so klopi za zaslužen
počitek, ter skrinjica z vpisno
knjigo, ki daje vedeti, da je
gora zelo obiskana. 

Cerkev sv. Miklavža ima ro-
manske zasnove, a je bila v
času gotike prezidana. Današ-
nji videz ji je dal barok. Cer-
kev, ki je bila marca 1945 mi-
nirana, je bila v baročnem sti-
lu tudi obnovljena. Danes v
glavnem oltarju poleg sv. Mi-
klavža stojita kipa sv. Petra in
sv. Pavla, na stranskem oltar-
ju pa Janez Krstnik. Cerkev
odlikujejo tudi trije bronasti
zvoniki. 

Miklavška gora je bila ne-
kdaj precej bolj razgledna kot
danes, saj je drevje, ki obdaja
vršni travnik, precej zraslo.
Na jugovzhodu se nam poka-
že Lubnik, za njim stoji naj-
višji vrh Polhograjskega hri-
bovja, Tosc; na jugozahodu
lahko vidimo smučarsko pro-
go Starega vrha, pa Mladi
vrh, Koprivnik in Blegoš; na
zahodu kraljuje dvoglavi Ra-
titovec s Kosmatim in Glad-
kim vrhom. Tam v daljavi pa
lahko opazimo Soriško plani-
no in spodnje bohinjske
gore. Razpotegnjen greben
na severu je Jelovica.

Sestopimo po markirani
poti. Moram priznati, da je

markirana pot slabše vidna
kot pa tista, ki smo jo upora-
bili na vzpon. Strma je pa
ravno tako. Pozorni bodimo
na markacije. Slabo vidna
steza nas bo pripeljala na ko-
lovoz in ko zagledamo trav-
nik, se ob gozdu povzpnemo
do vrha in po drugi strani
travnika nazaj v gozd. To pot
pa že poznamo. 

Da se pride do vrha Miklav-
ške gore, se je potrebno rahlo
pomujati in sveti Miklavž nas
bo obdaril z razgledom, tako
kot pridne otroke na začetku
decembra obdari z darovi. 
Nadmorska višina: 955 m
Višinska razlika: 545 m
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Miklavška gora (955 m)

Na obisku pri dobrem možu
Hribčki po celotni Sloveniji so posejani s številnimi prikupnimi cerkvami, ki so podružnice večjih 
cerkva v dolini. Selška dolina ni v tem nobena izjema. Razgledna gora, na kateri domuje sv. Miklavž.

Pogled na Miklavško goro iz Dolenje vasi

Cerkev sv. Miklavža

Del poti skozi bukov gozd 

Janez Štrukelj

Jedi za praznične dni K U H A R S K I R E C E P T I118
Ocvrti jajčevci

Sestavine: 50 dag jajčevcev,
sol, poper, oljčno olje, 5 strokov
česna, lističi sveže bazilike, ve-
jica rožmarina, vejica mete,
kečap.

Priprava: Jajčevce očisti-
mo, operemo, jim odrežemo
peclje, jih narežemo za prst
debele rezine in potresemo s
soljo ter poprom. Pustimo
jih stati deset minut. V ponvi
segrejemo oljčno olje in v
njem opečemo jajčevce.
Ocvrte položimo na papirnat
prtič, da se odcedijo. Zatem
narežemo česen na rezine in
jih izmenično z jajčevci in li-
stiči bazilike, rožmarina in

mete naložimo na krožnik.
Ponudimo jih s majonezno
omako in kečapom.

Konjska rulada

Sestavine: 1 kg konjskih pleč
ali stegna, 1 srednje velika če-
bula, 4 stroki česna, 1 žlica se-
sekljanega peteršilja, 2 jajci, 2
rezini kruha, 2 žlici presejanih
drobtin, 4 trdo kuhana jajca,
sol, poper, olje.

Priprava: Konjsko meso
zmeljemo na mesoreznici,
dodamo drobno narezano
čebulo, peteršilj, jajce, namo-
čen in ožet kruh, poper, sol
ter vse dobro premešamo.
Desko potresemo z drobtina-

mi in nanjo damo pripravlje-
no maso in jo oblikujemo v
velik zrezek. Na sredino
zrezka damo trdo kuhana jaj-
ca, zvijemo meso v rulado in
položimo na pomaščen pe-
kač. Polijemo z vročo maščo-
bo in pečemo v vroči pečici.
Med pečenjem jo zalivamo z
vodo in pečenkinim sokom.
Rulada je pečena, ko se lepo
obarva. Tako pripravljeno
narežemo na rezine, postre-
žemo jo s krompirjevo sola-
to.

Kavni ali čokoladni eklerji

Sestavine: 1 dl olja, 1,5 dl
vode, 3 jajca, sol, 12 dag moke,
20 dag čokolade.

Priprava: V kotliček damo
vodo, olje, sol, na plinskem šte-
dilniku zavremo, dodamo
moko in kuhamo tako dolgo,
da nastane cmok. Najprej ga
ohladimo, nato dodamo jajce
za jajcem in sproti dobro me-
šamo s kuhalnico, da testo po-
stane gladko. Pekač namaže-
mo z margarino. Testo s po-
močjo vrečke nabrizgamo na
približno 5 cm dolge kupčke.
Eklerje pečemo v pečici pri
temperaturi 200 stopinj Celzi-
ja, da se lepo zlato rumeno za-
pečejo. Pečene na vrhu prere-
žemo po dolgem in jih napol-
nimo s pripravljeno kremo.

Kavna krema: 4 rumenja-
ke in 12 dag sladkorja meša-

mo, da postane penasto, do-
damo 8 dag moke in pol l
mleka, ki jo pomešano z 1
dl kuhane kave. Kuhamo
nad ognjem, da se krema
zgosti. Kremo ohladimo,
medtem stepemo beljake v
trd sneg, ki smo jim dodali
12 dag sladkorja, in stepa-
mo še naprej, da postanejo
gladki. Beljake primešamo
h kremi. Z vrečko nabrizga-
mo v prerezane eklerje. Na
vrh kreme damo še stepeno
smetano in pokrijemo z
odrezanimi pokrovi. Pred
serviranjem jih potresemo
s sladkorjem v prahu. Če
kremi odvzamemo kavo,
pokrove namočimo v raz-
topljeno čokolado.
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KPZ Mysterium Kranj smo pred sko-
raj petimi leti ustanovili s preprosto
željo: izvajati kakovostno zborovsko
glasbo v prijateljskem vzdušju ter
skupaj rasti v odlične pevce. V na-
šem programu združujemo znanje z
zabavo ter poleg tehnično zahtevnej-
ših izvajamo tudi bolj sproščena
dela, s katerimi želimo zborovsko
glasbo približati čim širšemu krogu
poslušalcev. Pod taktirko Dominika

Jurce trenutno spoznavamo muzika-
le, ki bodo glavna tema našega let-
nega koncerta. Naš glasbeni reper-
toar je tudi sicer raznolik. Sestavlja
ga sakralna in posvetna glasba tako
tujih kot seveda tudi slovenskih av-
torjev. Veseli nas zlasti sodelovanje
z mladimi slovenskimi skladatelji,
zato vsako leto izvedemo vsaj eno
noviteto. Svoje znanje pa izpopolnju-
jemo na zborovskih delavnicah z
mojstri, kot sta Sebastjan Vrhovnik
in dr. Brady R. Allred. Za naše nasto-
pe smo dobili številna priznanja,
med katerimi smo ponosni pred-
vsem na dve zlati plaketi iz Medna-
rodnega zborovskega festivala Slo-
vakia Cantat 2009 in dveh srebrnih
priznanj z regijskih tekmovanj. Verja-
memo, da je skrivnost našega uspe-
ha prijateljstvo in iskrena ljubezen
do glasbe. Trenutno nas v zboru
poje 21, z veseljem pa medse sprej-
memo tudi nove člane. Vse, ki bi
radi z nami odkrivali iskrive skrivno-
sti glasbe, vabimo, da se nam ogla-
site na ajda.valher@gmail.com. 

Ajda Valher

Zveza kulturnih društev Kranj vabi na odprtje razstave Tarok v galeriji Traja-
nus, Savska loka 21 v Kranju. Odprtje bo v petek, 2. aprila 2010, ob 20. uri.
Razstavlja študent vizualnih komunikacij Jernej Kejžar ob izidu njegovih av-
torskih tarok kart.

Turistično društvo Kokrica vabi na 16. Odprto prvenstvo v sekanju pirhov.
Prireditev, katere namen je obujanje in ohranitev starih ljudskih običajev ob
velikonočnih praznikih, bo potekala v ponedeljek, 5. aprila 2010, od 9. ure
dalje pred trgovino Mercator na Kokrici.

Jadralni klub Loka Timing vabi na ogled gledališke predstave z naslovom Tu-
nel, trgovina s samomorilskimi pripomočki. Predstavo si lahko ogledate 9.
aprila 2010 ob 20. uri v Kulturnem domu pri Sv. Duhu. Vstopnice lahko ku-
pite na LTO Blegoš, Kidričeva 1a, v Škofji Loki. 

Fundacija Vincenca Drakslerja v okviru projekta GROZD omogoča nevladnim
organizacijam (zasebnim zavodom, društvom in ustanovam) predstavitev v
TV oddaji z naslovom Vstopimo v svet GROZD-a. Gre za polurne oddaje, v
katerih se predstavljajo nevladne organizacije in se predvajajo na Media TV
in GTV. Oddaje so odlična priložnost za predstavitev dejavnosti nevladne
organizacije. Vabimo zainteresirane nevladne organizacije, da se prijavijo za
snemanje oddaj na novice@grozd.eu ali po telefonu: 04/23 61 346. 

Naša skrivnost je v ljubezni do glasbe

Fu
nd

ac
ija

 V
in

ce
nc

a 
D

ra
ks

le
rja

 z
a 

od
vi

sn
ik

e,
 S

lo
ve

ns
ki

 tr
g 

1
, 

K
ra

nj

Komorni pevski zbor Mysterium

Kdaj dom 
starostnikov 
v Žirovnici

Na zboru Društva upoko-
jencev (DU) 5. marca je bil
dom starostnikov (DS) ome-
njen le mimogrede. Naslednja
dva primera potrjujeta, zakaj
tudi v občini Žirovnica potre-
bujemo DS.

V Mežici na Koroškem je ži-
vel moj sošolec. Z ženo sta si
zgradila izredno lepo, da ne re-
čem pravljično hišo. Živela sta

srečno in zadovoljno in uživa-
la svoj upokojenski stan. Ko je
on zbolel, je zanj skrbela žena
in življenje je manj prijetno te-
klo naprej. Ko je ženo zadela
kap, sta oba potrebovala nepre-
kinjeno celodnevno oskrbo. Iz
njune pravljične hiše sta se sku-
paj preselila v oddaljeni Dom
starostnikov v Černečah pri
Dravogradu. On je lani umrl,
žena pa še naprej prebiva v
DS.

Drugi primer pa je iz naše
občine. To je Mirko Zupan iz
Smokuča. Z lastnim trdim de-
lom si je zgradil izredno lep

dom. Številni ga poznamo kot
človeka, ki je vedno samo delal
in pomagal tudi drugim. Za
sebe pa ni nikoli imel časa. Ko
je onemogel in ni mogel več de-
lati, so zanj skrbeli sorodniki.
Ko je tako onemogel, da je po-
treboval neprekinjeno 24-urno
nego in pomoč, mu sorodniki
niso mogli več pomagati. Iskal
je DS in ga dobil daleč od
doma, v Črnomlju. Ko smo ga
domačini obiskali, je bil zelo
vesel našega obiska. Ob našem
obisku je začutil del domačega
okolja. Ob slovesu pa so se mu
zarosile oči, kajti mi smo odšli

domov, on pa je moral sam
ostati daleč proč od doma.

In kaj čaka nas starostnike
iz občine Žirovnica? Verjetno
nič drugega, kakor tisto iz spre-
daj opisanih primerov, če se
DU ne bo bolj angažiralo za
gradnjo DS v naši občini. Ob-
čina Žirovnica že skoraj deset
let obljublja, da se bo lotila
gradnje DS. In to zavlačevanje
se še kar nadaljuje. Občina
prav nič ni navdušena nad
tem, da bi se res kaj premakni-
lo. Občinska uprava je premla-
da, da bi čutila potrebo po raz-
mišljanju o DS. Za njih je po-

jem DS tuj in nadležen, če jim
ga omeniš. Mislijo, mi smo
mladi, ga ne rabimo in ga ni-
koli ne bomo potrebovali. Ta-
krat, ko ga bodo potrebovali in
ga bodo mogoče celo zgradili,
pa za nas ne bo več zanimiv in
potreben!

DU mora dati na občino
uradno pobudo za začetek
gradnje DS. Od občine mora
zahtevati, da napravi analizo
starostnikov v občini po številu
in starosti, idejni predlog o sta-
novanjski kapaciteti doma,
oceno lokacijskih možnosti,
terminski plan, v katerem bo
dom možno zgraditi, grobo
oceno stroškov in drugo kar
spada h gradnji doma. To bi
moralo biti opravljeno že letos.
V proračunu za leto 2011 pa je
treba zagotoviti sredstva za iz-
delavo dokumentacije in prido-
bivanje zemljišč za DS.

DS je prav gotovo najbolj po-
memben za starostnike, ki ga
bodo najprej potrebovali. Tudi
nekaj ljudi bo v njem zaposle-
nih, kar danes ni nepomemb-
no. Predvsem pa bo služil
nam, ki smo ga potrebni in za-
služili. Naj večer življenja ne
bo udoben sam za bogate. Od-
bor DU naj bo pobudnik akci-
je za gradnjo DS, upokojenci
pa ga podpirajmo pri teh pobu-
dah.

Upajmo, da bomo, na zboru
upokojencev prihodnje leto,
lahko poslušali optimistične
novice o uresničevanju obljub,
ki jih o gradnji DS poslušamo
že skoraj deset let. 

Anton Koselj

Kamnolom na
Jelovici

V Gorenjskem glasu, ki ga
redno kupujem, ker v domu ne
prideš do njega, saj bi vsi radi
vedeli, kaj se dogaja v našem
koncu, me je zelo ganil članek
Jelene Justin o Taležu z naslo-
vom Zibelka železove rude. V
Domu dr. J. Benedika si zju-
traj ponavadi v kuhinji sku-
ham kavico, se usedem in ob-
čudujem našo prelepo Jelovico;
spomladi, jeseni se predstavlja
v čudovitih barvah. Včasih
smo se s prijatelji velikokrat po-
dali iz Radovljice na Talež,
nato čez Bodešče v Ribno in
nazaj v Radovljico.Veliko smo
hodili peš, saj avtomobilov ni
bilo, še koles ne. Ko danes opa-
zujem Jelovico, mi gre na jok
zaradi kamnoloma, ki pred-
stavlja rano na Jelovici. Že več-
krat sem pisala na Ministrstvo
za okolje in prostor, pošiljala
fotografije kamnoloma in spra-
ševala, zakaj se uničuje prelepi
biser Gorenjske, še posebej, ker
je sedaj turistična regija. Kakš-
no je mnenje kmetov (v bližini
je pašna skupnost) in lovskega
društva? Kaj pravijo geologi,
ker voda odteka iz kamnolo-
ma, bo Jelovica postala pušča-
va? Po mojem mnenju gospo-
da iz Ljubljane ne zna ceniti
narave, drugače tega ne bi do-
volili. 

Vera Jug
stanovalka Doma 

dr. J. Benedika
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Vabimo vas, da se pridružite Glasovi plesni druščini, ki bo poskrbela, da
družabni plesi ne bodo več težava, ampak sprostitev:

- tečaj bo obsegal 8 vaj z začetkom v petek, 9. aprila 2010, 
- izbirate lahko med dvema terminoma: petek ob 17.30 ali 19. uri, 
- nadaljevali bomo tam, kjer sta zaključili začetni skupini.

Plesni tečaj bo enkrat na teden potekal v avli Gorenjskega glasa na Bleiweisovi cesti 4
v Kranju in bo obsegal 8 plesnih ur (po 75 minut).
Prijave zbiramo po telefonu: 040/425 422 - Darja, vsak delavnik med 8. in 17. uro.
Cena tečaja: 50 EUR/osebo. Naročniki Gorenjskega glasa in člani Športnega društva 
Gorenjski glas imajo 20 % popust.

Vabljeni vsi, tudi starši z otroki!
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Kopalni izlet
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi v sredo, 14. aprila,
na kopalni izlet v Zdravilišče Laško. Prijave z vplačili spreje-
majo v društveni pisarni do zasedbe mest v avtobusu.

Kolesarski izlet
Kranj - Kolesarji kranjskih upokojencev vabijo v torek, 6.
aprila, na kolesarjenje na relaciji Kranj-Češnjevek-Grad Str-
mol. Start bo ob 9. uri izpred društva.

Zelenjava na ekološki način
Naklo - Brezplačno predavanje o pridelovanju zelenjave na
ekološki način bo v sredo, 7. aprila, ob 16. uri v predavalnici
Biotehniškega centra Naklo.

Karakterne posebnosti in inovatorska strast
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek, 6. aprila, ob 16. uri na predavanje in
učno animacijo Karakterne posebnosti in inovatorska strast
velikih ustvarjalcev v preteklosti. Predavanje z odgovori na
konkretna vprašanja in pogovor, ki bo v društveni pisarni v
Kranju na Oldhamski c. 14 (pri Vodovodnem stolpu) iz pro-
grama - Kovček svetlobe - vodi prof. fil. in soc. Marko Ogris. 

Zakaj so gore gore?
Domžale - Planinsko društvo Domžale in Knjižnica Domžale va-
bita na Gorniški večer z dr. Matejem Ogrinom Gore so zračne iz
niza z naslovom Zakaj so gore gore? Gorniški večer bo v torek, 6.
aprila, ob 18. uri v Knjižnici Domžale, Cesta talcev 4 v Domžalah.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri, v soboto, 3.
aprila, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na proučevanje
Svetega pisma z okvirno temo Pripadnost v krščanski praksi. 

Loški muzej med prazniki
Škofja Loka - Loški muzej bo med prazniki za obiskovalce
odprt po naslednjem urniku: v nedeljo, 4. aprila - zaprto; v
ponedeljek, 5. aprila od 11. do 17. ure; od 6. aprila dalje od
torka do nedelje od 10. do 18. ure.

Zadrega nad zadrego
Sovodenj - Ponovitev komedije Zadrega nad zadrego bo na
velikonočno nedeljo, 4. aprila, ob 16. uri v kulturni dvorani
na Sovodnju.

PREDSTAVE

OBVESTILA

PREDAVANJA

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

V knjižnicah za otroke
Sovodenj - Danes, v petek, 2. aprila, se bo ob 18. uri začela
pravljica Polž na potepu.

Poljane - Pravljici Zvončki in trobentice lahko otroci prisluh-
nejo v torek, 6. aprila, ob 17. uri.

Škofja Loka - Pravljici Zajčki, pirhi in še kaj lahko otroci v
škofjeloški knjižnici prisluhnejo v torek, 6. aprila, ob
17.30.

Iz Dupelj na Dobrčo
Naklo - Komisija za šport in rekreacijo Društva upokojencev
Naklo vabi v ponedeljek (velikonočni ponedeljek) na zahtev-
nejši planinski pohod na 1634 metrov visoko Dobrčo. Skup-
no bo hoje za okrog 5 ur, pohodniki pa naj bodo primerno
opremljeni in telesno pripravljeni. Odhod bo ob 9. uri izpred
gasilskega doma v Dupljah. 

Pohod na Slivnico
Žirovnica - Pohodna sekcija pri Društvu upokojencev Žirov-
nica vabi svoje člane v torek, 6. aprila, na Notranjsko, na po-
hod na Slivnico, visoko 1114 m. Informacije: Drago Kadiž,
031/535 799 ali tel. 580 14 69.

IZLETI

PRIREDITVE

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: 22. 4.; MADŽARSKE TOPLICE: 8. - 11. 4, 24. - 27. 4., 13. - 16. 5., 27. - 30. 5.;
TOPOLŠČICA: 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.

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 83. letu zapustil 
naš dragi 

Jože Sirc 
iz Zadnje vasi 7

Od dragega pokojnika se bomo poslovili jutri, v soboto, 3.
aprila 2010, ob 13. uri na pokopališču v Križah. Žara bo na
dan pogreba od 10. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči vsi njegovi

OSMRTNICA

Svojo življenjsko pot je sklenila naša sodelavka 
iz Savatech-PI

Ida Kavčič
rojena 1959

Od nje se bomo poslovili danes v petek, 2. aprila 2010, 
ob 16. uri na pokopališču v Bitnjah. Žara bo v poslovilni
vežici na tamkajšnjem pokopališču na dan pogreba od 

13. ure dalje. Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv Sava

LOTO
Rezultati 26. kroga - 31. marca 2010

5, 9, 12, 21, 30, 34, 39 in 18

Lotko: 8 7 5 6 3 6
Loto PLUS: 1, 10, 14, 19, 29, 36, 38 in 15

Garantirani sklad 27. kroga za Sedmico: 200.000 EUR
Predvideni sklad 27. kroga za Lotka: 120.000 EUR
Predvideni sklad 27. kroga za PLUS: 330.000 EUR
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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 KRŠKO

RD MERKUR, PODLUBNIK 1/C, ŠKOFJA LOKA

Športna dvorana Poden
SOBOTA, 3. 4. 2010, ob 20 uri



22 MALI OGLASI info@g-glas.si
GORENJSKI GLAS

petek, 2. aprila 2010

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

NOVO garsonjero, dvosobno in štiri-
sobno stanovanje na Planini jug, ☎
041/258-490 10001832

DVOSOBNO stanovanje, Jesenice, Ti-
tova ul., 56 m2, obnovljeno, delno
opremljeno, urejena ZK, ☎ 041/375-
318 10001685

TRISOBNO stanovanje v Škofji Loki,
☎ 041/845-575 10001759

TRISOBNO stanovanje v hiši, v okolici
Kranja, svoj atrij, teraso, vrt in parkiriš-
če, ugodno, ☎ 041/931-124

10001768

KUPIM

STANOVANJE, sem resen kupec, ☎
041/725-225 10001810

ODDAM

GARSONJERO, manjšo, delno oprem-
ljeno, v bližini Radovljice, ☎ 041/324-
049 10001770

HIŠE
PRODAM

HIŠO, 270 m2 in gospodarsko po-
slopje 200 m2 na parceli 1150 m2, v
Kranju na glavni vpadnici v mesto, ☎
040/855-439 10001847

NOVEJŠO hišo, Ormož - Sv. Tomaž,
na hribu, med vinogradi, z razgledom,
157 m2 površine, parcela po želji, 15
% popusta, ☎ 040/341-120

10001744

POSESTI
PRODAM

ZAZIDLJIVO parcelo, 741 m2, v okoli-
ci Kranja, ☎ 041/257-471

10001626

TRAVNIK v izmeri 1.000 do 3.000
m2, primeren za vrtičkarje ali čebelar-
je, K.O. Kokrica, ☎ 04/20-49-318

10001830

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

TRI PISARNE na Planini, 18 m2 - 33
m2, ☎ 041/633-195

10001822

ODDAM

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

POSLOVNE PROSTORE v IOC na
Savski cesti v Kranju (bivša Trenča),
velikosti od 200 do 1.500 m2, cena
2,95 eur/m2, ☎ 041/426-898

10001419

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO v bližini Zdravstvenega doma
v Kranju (Levstikova ulica), ☎ 051/
725-215 10001772

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 10001798

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinski odkup, prodaja na
obroke, MEPAX, d. o. o., Planina 5,
Kranj, ☎ 041/773-772, 040/773-
772 10001411

FIAT Fiesta, l. 97, registrirana do juni-
ja, ugodno, ☎ 031/307-101 10001773

FIAT Punto 55 S, registriran, letnik
1995, ☎ 041/843-955 10001780

OPEL Vectra 1.6 16, l. 97, dobro
ohranjeno, 1. lastnik, ☎ 041/589-
884 10001837

RENAULT Master 2.8 dizel, potniški
8+1, klima, lepo ohranjen, ☎ 041/
227-338 10001779

KUPIM

AUDI A4 TDi diesel, letnik
2005/2006, od 1. lastnika, preproda-
jalci izključeni, ☎ 041/884-825

10001851

DRUGA VOZILA
PRODAM

AVTODOM Adria 580 S.P. na Fiatu
2800 DUKATO, reg. 2+2, letnik 2005,
☎ 041/767-260 10001819

AVTODOM Fiat Dukato 2.5 D, nad-
gradnja orig. nemška, l. 93, registr.,
dol. 6 m, vozen z B kateg., ☎
041/378-803 10001821

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

5 VRAT za Clio, ohranjena, ☎ 031/
307-101 10001774

LITA platišča z letnimi gumami 6.5 J x
16 col za Golf IV, ☎ 041/965-112

10001849

ORIGINAL alu platišča za Ford Focus
15” in nove gume Sava Inensa HP
205/55 R 16, 45 % ceneje ter rablje-
na alu platišča za Seat Ibizo 15”, ☎
041/812-645 10001826

PLATIŠČA, GUME za različne avte,
več dim., rabljeni akumulatorji, nov 75
AH z garancijo 3 leta, ☎ 041/722-
625 10001763

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

GRAFIČNA preša za visoki tisk - 390
eur, kiparsko - graverski voz, nov - 390
eur, ☎ 040/609-604 10001762

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

DVA HLODA češnje, ☎ 04/25-51-
551 10001778

ZIDARSKE bankine, ponte in deske,
☎ 031/343-161 10001836

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 10001793

BUKOVA drva, 20 m3, ☎ 031/201-
393 10001786

DRVA bukova, 50 eur, mešana, 40
eur, možnost razreza in dostave, ☎
040/338-719 10001794

DRVA mešana okrogla, debelina od 5-
10 cm, 30 eur, smrekova cepljena, 30
eur, po dogovoru razžagam in pripe-
ljem, ☎ 070/323-033 10001795

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

SEDEŽNO garnituro, trosed in dvosed
mikro usnje, skoraj novo, v bež barvi in
podarim omaro za dnevno sobo dolži-
ne 3 m, ☎ 041/731-038 10001784

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

NOVI ”Mini” mali pralni stroj, nemški
”Goldkind”, zelo ugodno, ☎ 041/
602-395 10001760

VRTNA OPREMA
PRODAM

VRTNO uto, brunarico za orodje 2 x 3
m, ☎ 04/53-36-448 10001840

OSTALO
PRODAM

DVA SOBNA kamina in podarim rablje-
no sedežno garnituro, ☎ 04/20-23-
380 10001729

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko, uglasitev C,
F, B, nova, ugodno, 1.600 eur, ☎
041/451-603 10001756

STARINE
KUPIM

STAR mizarski ponk, skrinjo, omaro in druge
stare predmete, ☎031/878-351 10001761

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

PRODAM

PRENOSNI aparat za kisik, ☎ 01/36-
27-045 10001783

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

LIGUSTER - kalina, lepe sadike za živo
mejo, ugodno, ☎ 04/53-18-314,
040/295-312 10001775

SADNE SADIKE starih, novih sort in
asimine odprto od 8. do 18. ure, ☎
01/36-43-195, 041/558-448, 041/
841-843 10001769

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CISTERNO za gnojevko 1700 l, pajek
3.5 m in tračni obračalnik ter bukova
drva, ☎ 041/608-642 10001806

PAJEK SIP 340, 4 vratena, ☎ 041/
841-835 10001850

SEKULAR za žaganje drva z mizo in koritom,
☎04/20-46-578, 031/812-210 10001789

SILAŽNO prikolico Mengele super ga-
rant 540-2 z valji, ☎ 031/622-529

10001818

TRAČNI obračalnik Reformwerke
Wels 220, ☎ 041/965-112 10001848

TRAKTOR Tomo Vinkovič TV420, l. 86 in
prikolico, ☎ 031/528-774 10001814

KUPIM

ELEKTRIČNI mešalec za gnojevko,
po možnosti brez elektromotorja, ☎
04/57-40-128 10001777

TRAKTOR IMT 533 ali 539, ☎
031/868-034 10001622

TRAKTOR Ursus ali Tomo Vinkovič, ☎
051/639-777 10001623

TRAKTOR Univerzal, Zetor, Štore, IMT
ali Torpedo, plačilo takoj, ☎ 051/203-
387 10001828

PRIDELKI
PRODAM

KRAŠKI teran, cena 2 eur/l in mešano
belo vino, cena 1 eur/l, možna dosta-
va, ☎ 031/795-008 10001625

KROMPIR desire za seme, 250 kg, ☎
04/25-21-294 10001811

KROMPIR beli sora za sajenje lanska
elita, ☎ 031/542-877 10001843

SEMENSKI krompir beli - ostanek se-
mena, ☎ 040/607-451 10001831

SENO v oglatih balah, 220 kom in ro-
tacijsko kosilnico SIP 165, ☎
040/478-595 10001809

SENO v kockah, ☎041/322-34310001817

VEČJE število kvalitetnih silažnih bal prve in
druge košnje, ☎041/754-709 10001802

VINO cviček, kvalitetno, z zlato diplo-
mo na lokalnem ocenjevanju, možna
tudi dostava na dom, ugodno, ☎
031/301-013 10001765

VINO cviček, kakovosten PTP, možna
pokušina in dostava, ☎ 041/385-493

10001827

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

15 AŽ ČEBELJIH družin po 50 eur, ☎
04/25-21-277 10001805

BREJO telico 9 mesecev in ČB bikca, sta-
rega 3 tedne, ☎041/347-499 10001787

DVA bikca križanca, vsak po 130 kg,
☎ 04/25-21-643 10001852

DVA ČB bikca, stara teden dni, ☎
031/596-077 10001834

JAGNJETA primerna za zakol ali na-
daljnjo rejo, ☎ 040/266-798 10001791

KRAVO po teletu, dobro mlekarico,
mehko, ☎ 04/58-01-564 10001792

KRAVO simentalko s prvo teličko,
ovce z jagenjčki in burske koze s koz-
lički ter obračalnik SIP 220, ☎
040/886-208 10001797

KRAVO ali menjam, ☎ 041/203-518
10001825

KROMPIR jedilni in primeren za saje-
nje: desire, bela rosa, kis mirna, ☎
031/229-857 10001758

KUNCE za pleme ali zakol, ☎
040/672-720 10001812

PURANE širokoprsate pasme za na-
daljnjo rejo, ☎ 041/203-564 10001771

RJAVEGA bikca, starega 3 mesece,
☎ 04/53-36-232 10001820

TELICO ciko, brejo v 8 mesecev in trač-
no žago s hidravličnimi vpenjali (v delo-
vnem stanju), ☎ 041/428-991 10001782

TELICO limuzin, težko 130 kg, ☎
04/53-36-448 10001839

TELICO LS/RH, brejo 8 mesecev, ☎
041/369-153 10001841

TELIČKO simentalko, staro 5 mese-
cev, ☎ 04/59-57-824 10001776

TELIČKO simentalko in ČB bikca, sta-
ra 10 dni, ☎ 040/543-208 10001785

TELIČKO simentalko, staro 10 dni, iz-
redno lepo, ☎ 04/25-11-670 10001790

TELIČKO simentalko, staro 4 mese-
ce, ☎ 051/322-879 10001808

ŽREBICO, staro 8 mesecev, ☎
041/293-776 10001833

KUPIM

BIKCA in teličko simentalca, stara do
3 tedne, ☎ 041/738-132 10001788

BIKCA simentalca od 200 - 300 kg in
prodam kosilnico BCF, novejši tip 127,
☎ 04/53-30-011 10001824

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

V SVOJ KOLEKTIV vabimo sodelavca - ku-
harja m/ž. Iščemo zanesljivega in odgovorne-
ga sodelavca. Pričakujemo vsaj 2 leti izkušenj.
Preša, d.o.o., za Pension Zaplata, Slovenska
cesta 51, Cerklje, ☎031/637-088 10001842

ZAPOSLIM osebje za pomoč v strež-
bi,  Sirena pub, Kidričeva 67, Škofja
Loka, ☎ 041/719-018 10001838

ZAPOSLIMO kuharja/ico z izkušnjami
in picopeka z izkušnjami, Pisne prijave
na: TITANIK.D, Danica Razboršek
s.p., Britof 120 Kranj 10001710

ZA DELO v telefonskem studiu zaposlimo
dve telefonistki z izkušnjami, lahko mlajši
upokojenki, Laval, d.o.o., Sp. Duplje 96,
Duplje, ☎ 040/731-697 10001823

ZAPOSLIMO DISPONENTA za med.
prevoze. Obvezne vsaj 2 letne izkušnje
na takih delih, znanje 2 tujih jezikov,
obvladovanje dela z računalnikom. Pri-
jave: Štempihar, d.o.o., Poslovna cona
A12, Šenčur, ☎ 041/484-04110001846

MASERKI za klasično in tui-na masa-
žo. Pogoj: izkušnje in urejen status
(s.p.). Kraj dela: Naklo, Vita Center
d.o.o., Pivka 23 a. Prosimo, da nam
svoje vloge z življenjepisom pošljete
na:, ☎ pisarna@vitacenter.si 10001845

PAŠNA SKUPNOST Storžič išče pa-
stirja za pašo živine na Mali, Veliko Pol-
jani in Javorniku. Kandidati naj ponud-
be pošljejo na naslov: Agrarna skup-
nost Povlje, Povlje 5, Golnik 10001807

IŠČEM

DELO, čiščenje, likanje, varstvo otrok,
pomoč starejšim, imam izkušnje, ☎
051/428-551 10001803

DELO, mlajša upokojenka išče za ne-
kaj ur tedensko, delo po dogovoru, ☎
040/754-639 10001816

DELO, starejšim in bolnim nudim po-
moč na domu, sem socialna oskrbo-
valka, če sta z Gorenjske, me pokliči-
te, ☎ 040/567-388 10001835

DELO, voznik kombija lahko tudi pre-
voz oseb, ☎ 041/427-547 10001813

DELO, ‘štihanje’ vrta, košenje brežin, ob-
rezovanje žive meje, ☎041/718-008

10001767

POSLOVNI STIKI

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, s.
p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete, la-
melne zavese, plise zavese, komarniki,
markize, www.asteriks.net 10001796

ADAPTACIJA, notranji ometi, vse vrste fa-
sad, škarpe ter tlakovanje dvorišč, kvalitet-
no, hitro in poceni. Arbaj, d.o.o., Zg. Bela
24, Preddvor, ☎041/241-149 10001728

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja do
strehe. Notranje omete, fasade, kamnite
škarpe, urejanje in tlakovanje dvorišč, z na-
šim ali vašim materialom, SGP Bytyqi SKA-
LA, d. n. o., Struževo 3 a, Kranj, ☎
041/222-741 10001506

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

BARVANJE fasad ter napuščev, beljenje
in glajene sten, sanacija plesnivih povr-
šin, barvanje oken in vrat, hitro in kvalitet-
no, Pavec Ivan s.p., Podbrezje 179,
42202 Naklo, ☎ 031/392-90910001617

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

PTS, d.o.o., 
Golniška c. 68 a, 4000 Kranj
Tel.: 04 204 72 00, 041 669 742
E-mail: pts@siol.net

BLUESTAR AirPower od: 
666,90 EUR + DDV

KOMPAKTNI SOLARNI SISTEM od: 
833,90 EUR + DDV

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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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

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

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

d.
o.

o.

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

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, Planina III, nizek objekt, dvo-
sobno v prit. izmere 60,73 m2, l. izgr.
2004, možnost vselitve v roku 3 me-
secev, cena 106.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 77.500,00
EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko pri-
tlična hiša tlorisa 30 m2 na parceli
velikosti 500 m2, l. izgr. 1951, v celo-
ti prenovljena in opremljena l. 2009,
v pritličju - kuhinja, jedilnica z dnev-
no sobo, WC, v nadstr. - spalnica, po-
možni prostor in kopalnica, CK, naj-
več za dve osebi vseljivo takoj, cena
630,00 EUR/mesečno + stroški + 2x
varščina.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske povr-
šine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 208.000,00 EUR. 
Kranj, Kokrica, na zelo lepi lokaciji, vi-
sokopritlična tlorisa 10x8 m2 na par-
celi velikosti 857 m2, l. izgr. 1955, CK
na olje, garaža, cena 256.000,00
EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
419.000,00 EUR, v kateri je vključena
tudi vsa oprema izdelana po meri. 
Gorenjska, Cegelnica pri Naklem, vi-
sokopritlična, tlorisa 8,5 x 8 m2 na
parceli velikosti 539 m2, l. izgr. 1939,
delno obnovljena l. 1994 - okna, stre-
ha, kopalnica, WC, garaža, vsi pri-
ključki, CK na olje, ZK urejena, cena
137.000,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Savska loka, skladišče s pisar-
nami, visoko pritličje v izmeri 790 m2,
lahko tudi v dveh delih po 440 m2 in
350 m2, l. izgr. 1962, prenovljeno l.
2005, višina stropa 5 m, možnost do-
stave (rampa), samostojni vhod, cena
465 EUR/m2, lahko tudi za najem po
ceni 4,5 EUR/m2 + stroški.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900,
že delno prenovljen, primeren za ne-
živilsko 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 manj-
ša 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 proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še pribl. 18 EUR/m2 za
komunalni prispevek.
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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 10001645

GRADBENIK REXHO, d. n. o., Adergas
13, Cerklje, izvaja od temeljev do strehe,
notranji ometi, vse vrste fasad, kamnite
škarpe, adaptacije, urejanje in tlakovanje
dvorišč, ☎ 041/589-996 10001644

IZVAJAMO selitve, beljenje stanovanj,
montaža knauf programa ter manjša mizar-
ska popravila, M&T trade, d. o. o., Predilni-
ška c. 16, Tržič, ☎04/59-23-16010001462

KITANJE in beljenje, hitro in kvalitetno,
Nahtigal Roman s.p., Šorlijeva 19,
Kranj, ☎ 031/508-168 10001210

MIZAR pohištvo prenovi (vrata, okovje,
barve, pulti) ali naredi novo, Miran Šve-
gelj s.p., Hrastje 235, Kranj, ☎
041/986-945 10001722

NUDIM VAM obrezovanje sadnega
drevja, urejanje vrtov in okolice, Bran-
ko Gašperšič, s. p., Šorlijeva ul. 19,
Kranj, ☎ 040/993-406 10001781

OBŽAGOVANJE in podiranje težje do-
stopnih dreves ter posek in spravilo
lesa, Aljoša Švab s.p., Spodnje Vetrno
9, Križe, ☎ 051/225-590 10001191

PLESKANJE, barvanje, glajenje, bru-
šenje..., hitro, kvalitetno, po ugodnih
cenah, Zupan Primož, s. p., Golniška
c. 99, Kranj, ☎ 031/868-393 10001674

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 10001800

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 10001801

TLAKOVANJE, asfaltiranje, strojni iz-
kopi, adaptacije starih hiš, IMG Kranj,
d.o o., Savska cesta 34, Kranj, ☎
041/776-792 10001620

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

POMOČ na domu, čiščenje, likanje,
☎ 031/516-290 10001766

POMOČ za pobiranje, čiščenje in paki-
ranje špargljev, za 3 mesece, s pričet-
kom sredi aprila. Pogoj: ročne spretno-
sti in da ste iz okolice Škofje Loke, ☎
040/244-347 10001844

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

PLESNI TEČAJI za vse generacije
(posamezno, v paru ali skupini)! PRI-
ČETKI in ura po dogovoru! STUDIO
TANGA, Britof 316, Kranju, ☎
041/820-485 10001829

ZASEBNI STIKI
39-LETNI MOŠKI iščem dekle za res-
no zvezo, ☎ 041/281-343

10001799

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za
vse, zastonj za mlajše ženske, ☎
031/836-378 10001757

RAZNO
PRODAM

DEKLIŠKO maturantsko obleko, št.
38 do kolen in otroško kolo za 15 eur,
☎ 040/678-244 10001815

DVOBATNO črpalko za škropljenje
sadnega drevja ali trte, cena 25 eur, ☎
04/23-12-101, 040/244-823

10001804

ZAHVALA

V 84. letu nas je zapustil naš dragi ata

Anton Debeljak
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče.
Zahvaljujemo se osebju Doma upokojencev Podbrdo, Zvezi
borcev za poslovilne besede, praporščakom pri spremstvu,
pevcem ter pogrebnemu zavodu za lepo opravljen pogreb.
Hvala vsem, ki ste se od njega poslovili in ga pospremili na zad-
nji poti.

Vsi njegovi
Železniki, marec 2010

V SPOMIN

V nedeljo, 4. aprila 2010, bosta minili dve leti, odkar je umrla

Ivanka Kern
Jakovčeva Ivanka iz Spodnjih Bitenj

Vsem, ki obiskujete njen grob in jo imate v lepem spominu,
iskrena hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 80. letu starosti nas je nenadoma zapustila mama, stara
mama, teta, sestra in tašča

Marija Ropret
po domače Oretova mama iz Velesovega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sodelav-
kam in sodelavcem Mesarstva Čadež in OŠ Šenčur, kegljačem
Adergasa, sosedom in znancem, župniku za lepo opravljen po-
grebni obred, pogrebni službi Jerič, pevcem in vsem ostalim, ki
ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in sočustvovali z nami.

Vsi njeni
Velesovo, 28. marca 2010

SPOROČILO O SMRTI

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

spomin je svetloba, ki dušo obliva,
spomin je ljubezen, ki v srcu prebiva.

Sporočamo žalostno vest, da je umrla naša nekdanja sodelavka 

Stana Skok
Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

Kolektiv Osnovne šole Stražišče Kranj

V SPOMIN

Minilo je žalostno leto, odkar si odšla, naša ljuba žena in mami

Jožica Zupan
(1936-2009)
iz Rupe pri Kranju

Za vsako svečko, za vsak cvet in lepo misel ob njenem grobu,
iskrena hvala.

Vsi njeni!
Rupa pri Kranju, 2. aprila 2010

V SPOMIN

Danes minevata dve leti, odkar nas je zapustila naša zlata 
mamica in žena

Polona Šega
roj. Goričnik

Naš dom je prazen in otožen, glas tvoj se več ne sliši, a beseda
tvoja še v nas živi. Hvala vsem, ki se je spominjate, postojite ob
njenem grobu in prižigate sveče.

Žalujoči mož Gregor, hčerki Urša in Špela v imenu 
vsega sorodstva
Lesce, Bistrica pri Tržiču, 2. aprila 2010

ZAHVALA

V 82. letu starosti smo pospremili k večnemu počitku očeta,
dedka, pradedka, strica in tasta

Mirka Peternela
po domače Mrakovega Mirkota iz Podbrezij

Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem
za izrečena sožalja, darovano cvetje in svete maše. Posebna zahvala
g. župniku Janezu Riharju, pogrebni službi Navček, podbreškim
gasilcem, govorniku g. Stanetu Miheliču, pevcem bratom Zupan
ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti.

Žalujoča sinova Miro in Tone z družinama
Podbrezje, 27. marca 2010

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je zapustil ljubljeni mož, oče, stari oče,
pradedek in tast

Silvester Benedičič
po domače Drajnarjev ata iz Pševega

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, prijateljem in znancem za
vso pomoč, izražena pisna in ustna sožalja, darovano cvetje in
sveče, še posebej pa Jožetu Gartnarju za zvonjenje na Sv. Joštu,
sodelavcem Mestne občine Kranj, podjetja Eurocom iz Kranja,
LTH Ulitki iz Škofje Loke in Petrola iz Ljubljane. Zahvala tudi
duhovnikom Bojanu Likarju, Boštjanu Prevcu, Rudiju Tršinar-
ju, Pavlu Juhantu in ministrantu Janezu za lepo opravljen
pogrebni obred in sveto mašo. Še enkrat lepa hvala vsem 
imenovanim in neimenovanim, ki so nam kakorkoli pomagali v
težkih trenutkih in našega ata v tako velikem številu pospremili
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: žena Rezka, sin Peter in hčere Marja, Rezka ter Silva
z družinami, snaha Mija, vnuki in pravnuki
Pševo, 22. marca 2010

www.gorenjskiglas.si

Pride čas,
ko si izmučeno
srce želi le spati,
v sen večni potovati,
ko življenje je zaključeno.

Pomlad je na tvoj vrt prišla
in vprašala, kje si ti.
Sedla je na rosna tla
in jokala, ker te ni.

Žalost, solza te zbudila ni,
praznina, ki ostaja, pa zelo, zelo boli.

Življenje gre na videz dalje,
a vsaka pot nas h grobu pelje,
kjer so pokopane naše sanje
in grenka solza pade nanje!
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. V soboto bo
sončno, popoldne bo zapihal jugozahodnik. V nedeljo 
zjutraj bo delno jasno, čez dan se bo pooblačilo. Še bo pihal
jugozahodnik.

PETEK

2/10°C
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Samo Gantar:

"Na občini se trudijo za oži-
vitev mestnega jedra, a brez
uspeha. Morda bo z novo
knjižnico in garažno hišo
bolje. Glede mestnega me-
nedžerja: kdo ga bo pa pla-
čeval?"

Marjana Ahačič

Brezje - Radovljičan Lado Er-
žen, lastnik hiše in zemljiš-
ča tik pod viaduktom Perači-
ca, je v sredo voznikom to-
vornjakov in težke gradbene
mehanizacije gradbenega
podjetja Primorje zaprl do-
stop do gradbišča novega vi-
adukta. V nasprotju z inve-
stitorjem, družbo DARS, je
namreč prepričan, da pot do
gradbišča poteka po nje-
govem zemljišču. Ker se z
njimi ni mogel dogovoriti o
višini odškodnine, je v sredo
opoldne dostop do gradbiš-
ča protestno zaprl.

"Izvajalec, podjetje Pri-
morje, mi je za uporabo
zemljišča za dobo dveh let
ponudil nespodobno nizko
odškodnino, le 1570 evrov.
In ker investitor, DARS, 
ne reagira na moja priza-
devanja, da se o zadevi
sploh začnemo pogovarja-
ti, mi ni ostalo drugega, kot
da kamionom onemogo-
čim vožnjo po svojem zem-
ljišču," je v sredo pojasnil
Eržen, ki v hiši pod viaduk-
tom ne živi, ima pa v njej
najemnike. 

Na DARS-u pa trdijo, da
je sporno zemljišče, na ka-
terem je dovozna pot do
gradbišča, opredeljeno kot
javno dobro. "Pri gradnji
leve polovice viadukta ni
bilo nobenega problema ali
zahteve. Dostopna pot do
gradbišča je potekala ob
zemljišču v lasti gospoda
Eržena. Za potrebe začas-

nega deponiranja je izvaja-
lec sklenil z njim pogodbo,
mu plačal odškodnino ter
celo nakazal možnost za
enak način pri graditvi de-
sne polovice. Pri gradnji
desne polovice pa gospod
Eržen podobne pogodbe,
kolikor smo seznanjeni s
strani izvajalca, ni več želel
podpisati." Zato so, kot

pravijo na DARS-u, izvajal-
cu naročili, da na sporno
zemljišče v nobenem pri-
meru ni dovoljen dostop
ali uporaba.

So se pa z Ladom Erže-
nom zdaj pripravljeni po-
govarjati in s skupaj z nad-
zornim inženirjem na pro-
jektu doseči kompromisno
rešitev. 
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Maja Hrobat:

"Obvezno bi potrebovali
mestnega menedžerja, ki bi
bil most med trgovci in obči-
no. Odkar veljajo tako stroge
zapore mesta, opažam, da
je mestno jedro zamrlo, zve-
čer je tudi slabo osvetljeno."

Danica Sušnik:

"Tukaj sem leto in pol. Pre-
malo ljudi pride v mesto.
Kot prvo bi morali znižati
najemnine za lokale. Ne
vem, kaj točno mislijo z
mestnimi menedžerji, vem
pa, da so ti zelo dragi."

Greta Draksler:

"Naj bodo nižje najemnine
in raznolika ponudba. S par-
kiranjem za prvi dve uri
brezplačno so nam na obči-
ni prišli naproti. Center naj
se oglašuje kot celota, glede
menedžerja sem skeptična."

Anka Pagon:

"Za stranke si želimo brez-
plačna parkirišča. Moralo bi
biti veliko kavarn in več de-
tajlov, kot so trgovine za
aranžiranje, cvetličarne ...
Nisem pa za mestnega
menedžerja." 

Zaprl pot do gradbišča Peračice
Ker se z DARS-om ne more dogovoriti o višini odškodnine, je Lado Eržen zaprl dovoz do gradbišča.

Mestni menedžer,
strošek ali korist
Suzana P. Kovačič

Civilna iniciativa za ohranitev
življenja v mestu Kranj in pri-
bližno 30 trgovcev je opozori-
lo na zamiranje mestnega je-
dra. Omenjajo ukrepe za iz-
boljšanje razmer, med dru-
gim t. i. mestnega menedžer-
ja. Za mnenje smo  vprašali
nekaj naključnih trgovcev.
Foto: Tina Dokl

Ljubljana

Prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine

Davčna uprava je v sredo z navadno pošto poslala na naslo-
ve davčnih zavezancev 496.560 informativnih izračunov 
dohodnine za leto 2009. Zavezanci naj izračune natančno
pregledajo in primerjajo podatke s svojimi podatki oz. poda-
tki, ki so jih prejeli od izplačevalcev dohodkov. Če se z izra-
čunom strinjajo, jim ni treba storiti ničesar in izračun bo v
tridesetih dneh od dneva odpreme samodejno postal odloč-
ba. V nasprotnem primeru morajo do 30. aprila ugovarjati
izračunu na posebnem obrazcu, ki ga dobijo v davčnih 
uradih oz. izpostavah in na spletni strani davčne uprave. 
Država bo zavezancem preveč plačano dohodnino nakazala
na račun 28. maja, rok za doplačilo premalo plačane dohod-
nine je 31. maj, ta dan pa bo davčna uprava poslala zavezan-
cem že nov sveženj informativnih izračunov. C. Z.

Kranj

Gorenjska banka odslej tudi na Primorskem

Gorenjska banka je v sredo v novem trgovskem centru 
Planet Tuš v Kopru odprla svojo že trideseto poslovalnico in
prvo na Primorskem, postavila pa je tudi dva bankomata in
dnevno nočni trezor. Poslovalnica je namenjena tako posa-
meznikom (fizičnim osebam) kot tudi podjetjem, podjetni-
kom in zasebnikom. Prvi komitenti bodo deležni nekaterih
ugodnosti, med njimi številnih brezplačnih bančnih storitev
v prvem letu poslovanja in polovičnih stroškov odobritve
potrošniških in stanovanjskih posojil. C. Z.

Kranj 

Sekanje pirhov na Kokrici

Šestnajsto odprto prvenstvo v sekanju pirhov organizirata
Turistično društvo Kokrica in družba Mercator ob pomoči
Prostovoljnega gasilskega društva Kokrica v ponedeljek
med 9. in 12. uro na parkirišču pred supermarketom Merca-
tor na Kokrici pri Kranju. Igre na prireditvi bodo sekanje
pirhov za odrasle in otroke, zbijanje pirhov, valicanje (trk-
ljanje pirhov po grabljah), valicanje (trkljanje pirhov po
perivniku), nošenje jerbasa, risanje na pirhe za otroke ter
sekanje pirhov - ekipno. Zadnja vplačila za igre bodo možna
do 11.50; za otroško risanje na pirhe ni startnine, za
posamične igre je en evro, za ekipno tekmovanje pa 2,5 evra
na ekipo. Ob 12. uri se bo tekmovanje uradno zaključilo. V
igrah, kjer bo rezultat izenačen, se bo izvedel finale, dokler
ne bo znan zmagovalec. Organizatorja najboljšim obljubljata
lepe nagrade. S. K.

Ladislav Eržen je v sredo tovornjakom zaprl pot do gradbišča pod viaduktom Peračica.
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Mladoporočenci

Na Jesenicah sta se v petek, 26. marca, poročila Luka Razin-
ger in Sarah Kosinjski. Mladoporočencema čestitamo in
jima podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.

Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov

Razvojna agencija Sora bo jutri, v soboto, od 8. do 12. ure 
na Mestnem trgu v Škofji Loki pripravila tržnico s ponudbo
visoko kakovostnih kmetijskih pridelkov in izdelkov. C. Z.
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OTROKOM OMOGOČILI
POČITNICE

Na nedeljskem Leo dobrodelnem kon-
certu so zbrali pet tisoč evrov ter na ta
način otrokom omogočili počitnice v
Levčkovem taboru v Pineti. Na odru sta
navduševala tudi sestra in brat Severa in
Gal Gjurin. / Foto: Anka Bulovec

02

LJUDJE

BOWLALI IN ZBIRALI
ZAMAŠKE

Belvijev dobrodelni bowling turnir je
uspel. Zbrali so lepo število za-
maškov. Jutri ne zamudite 'čofotalne'
zabave na Krvavcu, danes pa Petkan-
ja v Manili ali pa žura z lizikami v
Medvodah.

KULTURA

NAGRADE MLADIM
FOTOGRAFOM

V Šenčurju so podelili nagrade na-
jboljšim mladim slovenskim fo-
tografom.
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GLASBA, KINO

rizadevanja Brigite
Avsenik in njenih
sodelavcev pri
organizaciji med-
narodnega sreča-

nja orgličarjev niso zaman.
Toliko orgličarjev kot v sobo-
to, 27. marca, še ni bilo pri
Avseniku. Dopoldne so po-
slušali in na svojih orglicah
preizkušali nasvete profesor-
ja Vladimirja Horvata iz
Ljubljane, akademskega
glasbenika, virtuoza na ustni
harmoniki in multiinstru-
mentalista, popoldne pa so
si dali duška in sami zaigra-
li v dvorani Avsenikove gale-

rije in muzeja. Na orglice v
rokah ali na kitari po vzoru
Tomaža Domicelja je igralo

15 posameznikov in pet sku-
pin: Poljanski orgličarji iz
Poljan, Veterani iz Radovlji-

ce, Kosci iz Mengša, Andrej
in Nejc Primc in Duo Hal-
per iz Celovca. 

IGRALI SO NA ORGLICE
Pri Avseniku v Begunjah so priredili 5. mednarodno srečanje orgličarjev.

Jože Košnjek

P

Iz studia na gledališke in koncertne odre

Kranjska skupina The Tide se za nekaj časa iz snemalne-
ga studia seli na koncertne in tudi gledališke odre. Sku-
pina je namreč napisala glasbo, ki jo bodo v živo zaigra-
li na zaključku Tedna slovenske drame 2010, natančne-
je za podelitev Grumovih nagrad. Pod taktirko režiserja
Jaka Ivanca ter Mihe Knifica, boste to prireditev lahko
tudi sami spremljali preko domačih televizijskih ekra-
nov in sicer danes zvečer ob 20. uri na drugem progra-
mu nacionalne televizije. Datumi novih koncertnih na-
stopov: 12. april - Makfest - Festivalna dvorana (Ljublja-
na) ob 21. uri; 9. maj - Teden mladih (Kranj) ob 21. uri
in 8. julij - Letni oder - Gala hala (Ljubljana) ob 21. uri.
Izid napovedanega novega albuma pa so zaradi dodat-
nih glasbenih projektov preložili na letošnjo jesen. Al-
bum je že dobil dokončno zvočno podobo, izbira se le
še primerni studio za mastering in priprava nove celos-
tne podobe. A. B.

KINO SPORED

Petek, 2. 4.
16.40, 19.00
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
21.20 AVATAR 3D
15.50, 21.15, 23.55 B
OMBNA MISIJA
17.00, 19.20, 21.40, 23.59
DRŽAVLJAN NEVARNIH NAMER
15.50, 18.00, 20.10, 22.20
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3D
16.00, 18.20, 20.40, 23.00
LOVEC NA GLAVE
18.35 V MOJIH NEBESIH

Sobota, 3. 4.
12.50, 16.40, 19.00
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
21.20 AVATAR 3D
12.30, 15.50, 21.15, 23.55
BOMBNA MISIJA
14.20, 17.00, 19.20, 21.40, 23.59
DRŽAVLJAN NEVARNIH NAMER
12.00, 15.50, 18.00, 20.10, 22.20
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3D
11.20, 13.40, 16.00, 18.20, 20.40,
23.00 LOVEC NA GLAVE
18.35 V MOJIH NEBESIH

Nedelja, 4. 4.
16.40, 19.00
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
21.20 AVATAR 3D
15.50, 21.15, 23.55 BOMBNA MISIJA
17.00, 19.20, 21.40, 23.59
DRŽAVLJAN NEVARNIH NAMER
15.50, 18.00, 20.10, 22.20
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3D
16.00, 18.20, 20.40, 23.00
LOVEC NA GLAVE
18.35 V MOJIH NEBESIH

Ponedeljek, 5. 4.
12.50, 16.40, 19.00
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
21.20 AVATAR 3D
12.30, 15.50, 21.15 BOMBNA MISIJA
14.20, 17.00, 19.20, 21.40
DRŽAVLJAN NEVARNIH NAMER
12.00, 15.50, 18.00, 20.10
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3D
11.20, 13.40, 16.00, 18.20, 20.40
LOVEC NA GLAVE
18.35 V MOJIH NEBESIH

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

Kvartet Poljanski orgličarji, v katerem igrajo Anton Krek (umetniški vodja), Valentin Bogataj,
Jože Dolenec in Milan Kalan. 

V priročniku so 

predstavljene vse 

gorenjske občine v

samostojnih poglavjih.

Besedila in fotografije 

podrobno predstavijo

zgodovino krajev, 

znamenitosti in druge 

zanimivosti. Vodnik je

izšel v sedmih jezikih 

(angleški, nemški, 

italijanski, francoski,

španski in ruski). 

Trda vezava, 312 strani, 2000 fotografij, 50 zemljevidov

Redna cena: 19,90 EUR

Cena za naročnike: 17 EUR + poštnina

Prodaja po tel.: 04/201 42 41, na: narocnine@g-glas.si

ali na Gorenjskem glasu, Bleiweisova cesta 4 v Kranju.
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lani dobrodelne-
ga Leo kluba
Brdo so v nedeljo
v festivalni dvora-
ni pripravili do-

brodelni koncert, na kate-

rem sta nastopila Severa in
Gal Gjurin. Pridružili so se
jima še Matevž Šalehar -
Hamo, Nuša Derenda in Bid
Bang orkester, Sara Kobold,
kvartet Šimbera in vokalna
skupina Mavrica ter balerine
iz Glasbene šole Jesenice.
"Vsi nastopajoči so se odre-

kli honorarju in tako smo
skupaj z obiskovalci, spon-
zorji in donatorji zbrali pet
tisoč evrov. Zbrani denar
bomo namenili za organiza-
cijo Levčkovega tabora, ki ga
organiziramo v sodelovanju

z Zvezo društev prijateljem
mladine," je pojasnila Petra
Farčnik iz dobrodelnega Leo
kluba Brda. Računajo, da
bodo na morje v Pineto tako
lahko popeljali vsaj dvajset
otrok.

ZBIRALI DENAR ZA LEVČKOV TABOR
Mateja Rant

Č

Balerine glasbene šole Jesenice / Foto: Anka Bulovec

Gašper Konc, Gal Gjurin in Hamo ter skladba Črni konji čez
nebo / Foto: Anka Bulovec

Nuša Deredna ob spremljavi Bid bang orkestra / Foto: Anka Bulovec



projekcijo najboljših
fotografij in sloves-
no podelitvijo na-
grad najboljšim mla-

dim fotografom se je v pone-
deljek v kulturnem domu v
Šenčurju zaključil fotograf-
ski natečaj Mladi slovenski
fotografi se predstavljajo -
FotoMladih 2009. Nanj je
prispelo 590 fotografij 117
avtorjev iz vse Slovenije. Ve-
liko del je bilo zelo kakovost-
nih, zato je tričlanska stro-
kovna komisija pod vod-
stvom mojstra fotografije Iz-
idorja Jesenka pri ocenjeva-
nju imela težko delo. V kate-
goriji do 16. leta je prvo na-
grado prejela Maruša Puhek
iz Radencev s fotografijo Ye-
sterday, v kategoriji od 16. do

21. leta pa Erik Kavaš iz Ba-
kovcev s fotografijo Snežni
poljub. Na natečaju so se
zelo dobro odrezali tudi
mladi fotografi z Gorenj-
skega. V kategoriji do 16.
leta si je Jeseničanka Nadica
Petrova s fotografijo Nevar-
nost prislužila tretjo nagra-
do. Slednjo je v kategoriji
od 16. do 21. leta osvojil
Miha Slokan iz Mengša s
fotografijo Skate park, v tej
kategoriji pa sta si diplomi
prislužila še Jeseničanka
Maja Debelak za fotografijo
Metulj in Žirovničan Matija
Podhraški za fotografijo
Razsvetljenje.

Zaključne prireditve se je
udeležilo več kot sto ljubite-
ljev fotografije, zbrane pa so
nagovorili šenčurski župan
Miro Kozelj, predsednik Fo-
tografske zveze Slovenije Sil-

vo Slapar, predsednik Foto
kluba Anton Ažbe Škofja
Loka Janez Podnar in Izidor
Jesenko. V kulturnem pro-
gramu je mlade navdušila
tolkalna skupina Otroci rit-
mov iz Glasbene šole Škofja

Loka. Razstavo, ki jo je orga-
niziral portal za mlade Ka-
nalMladih, so s sredstvi z
razpisov za mlade omogočili
občini Šenčur in Škofja
Loka ter Javni sklad za kul-
turne dejavnosti.
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NAGRADE MLADIM FOTOGRAFOM
V Šenčurju so podelili nagrade najboljšim mladim slovenskim fotografom.

Ana Hartman

S

Galeriji Veronika
so v ponedeljek, na
občinski praznik
občine Kamnik sla-
vnostno odprli li-

kovno razstavo kamniškega
slikarja in grafičnega obliko-
valca Dušana Sterleta. Na
ogled so slike enotnega forma-
ta, zaokrožene v cikel, ki je
kontinuirano nastajal v lan-
skem letu, umetnik pa jih je
povezal s provokativnim na-
slovom Kam obesiti sliko?.
Odprtje razstave je pospremila
videoprojekcija Fragmenti, s

katero je videnje razstavljenih
likovnih del predstavil avtorjev
sin Matic. Dušan Sterle je s to-
kratnimi deli, katerih rdeča nit
so močne barve in figure, ki
jim je zvest že od začetka svo-
jega likovnega ustvarjanja,
mnoge presenetil. O njegovih
figurah - klovnih, marionetah,
baletkah, žonglerjih, vojaki-
njah in drugih, je na odprtju
spregovorila tudi likovna kriti-
čarka in poznavalka Sterleto-
vih del Anamarija Stibilj Šajn.
”Avtor tokrat barvo obravnava
na dva zanimiva načina: barvo
na barvo, da doseže homoge-
nost vsakega barvnega frag-
menta sestavljanke in barvo

ob barvo, da vzpostavi zanimi-
va součinkovanja. Z barvami
razkriva njihovo sugestivnost,

sporočilnost, simbolnost in
asociativnost.” Razstava bo na
ogled so 25. aprila.

DUŠAN STERLE: KAM OBESITI SLIKO?
Jasna Paladin

V

Kranj

Danes zaključek TSD

S podelitvijo nagrade občinstva, Šeligove nagrade za naj-
boljši predstavi po mnenju gledalcev oziroma strokovne ži-
rije in nagrade Slavka Gruma za najboljše novo izvirno slo-
vensko dramsko besedilo se bo danes zvečer v Prešerno-
vem gledališču končal jubilejni 40. Teden slovenske dra-
me. Na zaključni slovesnosti, ki se bo začela ob 20. uri, bo
domači gledališki ansambel v režiji Jake Ivanca med dru-
gim pripravil tudi prizore iz besedil, nominiranih za nagra-
do Slavka Gruma, v programu pa bosta nastopili tudi kranj-
ska skupina The Tide in revijski orkester in zbor Gimnazije
Kranj. Že ob 14. uri pa bo v Kulturnem centru Creinativa na
sporedu okrogla miza z naslovom Grumovi nagrajenci od
začetka do danes. Pogovor bodo s krajšimi avtorskimi in-
terpretacijami zbranih podatkov o dosedanjih Grumovih
nagrajencih ter njihovi odmevnosti v slovenski literaturi in
na gledaliških odrih uvedli literarna zgodovinarka doc. dr.
Mateja Pezdirc Bartol, dramaturginja mag. Tea Rogelj ter
časnikar in gledališki kritik Slavko Pezdir. I. K.

Leše, Brezje pri Tržiču

Premiera komedije Videoklub

V ponedeljek, 5. aprila, ob 16. uri, bodo v prostorih ne-
kdanje OŠ Leše člani gledališke skupine SMEH pri Mla-
dinskem gledališču Tržič premierno uprizorili komedijo
slovenskega avtorja Gorana Gluvića Videoklub. Delo, ki
je nastalo pred petindvajsetimi leti, je še danes zelo ak-
tualno, saj govori o naši zasvojenosti z vizualnimi medi-
ji, kot sta televizija in kino. V režiji Borisa Kuburiča v uro
trajajoči predstavi nastopajo: Marina Bohinc, Jana Kus,
Marja Bohinjec, Janez Kikel in David Ahačič. Prva pono-
vitev bo še isti dan ob 18.30 v Domu krajanov na Brezjah
pri Tržiču. V torek, 6. aprila, ob 9. uri bodo predstavo v
Domu kulture v Križah uprizorili za učence višjih razre-
dov tamkajšnje osnovne šole in v isti dvorani tudi v so-
boto, 10. aprila, ob 19. uri v okviru 2. gledališkega mara-
tona Dolfeta Anderleta. I. K.

Bohinj

Foto delavnica Bohinj-Ukanc

Mednarodno priznani slovenski fotograf Žiga Koritnik v
Bohinju pripravlja fotografsko delavnico, ki je namenjena
naprednejšim začetnikom in izkušenim fotografom z lju-
beznijo do tako imenovane krajinske fotografije. Na delav-
nici bodo slušatelji našli odgovore na teoretična in praktič-
na vprašanja krajinske fotografije, kot so predstavitev
opreme, tehnike fotografije, odnos do fotografiranja, črno-
bela ali barvna fotografija, selekcioniranje del, pristop k
razstavi ter komercialno izkoriščanje del. Po besedah Žige
Koritnika bo praktični del delavnice potekal v tesnem stiku
z Bohinjskim jezerom, teoretični in analitični pa ob pregle-
du ustvarjenih del na računalniku. Zaželeno je, da udele-
ženci prinesejo s seboj prenosne računalnike in fotograf-
sko opremo. Udeleženci lahko seboj prinesejo do 30 foto-
grafij, ki jih bo ocenil predavatelj. Delavnica bo potekala
med 16. in 18 aprilom, prijave in dodatne informacije pa
so na voljo na spletni strani www.zigakoritnik.com. I. K.

Kranj

Nove karte za tarok?

Tako je. Danes, v petek, 2. aprila, ob 20. uri bo v Galeri-
ji Trajanus v Kranju na ogled razstava ob izidu novih ta-
rok kart mladega avtorja Jerneja Kejžarja. I. K. 

Nagrajeni sta bili tudi Jeseničanki Maja Debelak in Nadica
Petrova. / Foto: Gorazd Kavčič

Dušan Sterle

ponedeljek je v si-
cer mali, a še ved-
no edini koncertni
dvorani Glasbene

šole Kranj, nastopil Godalni
kvartet AG z gosti. Gre za
mlade godalce ljubljanske
Akademije za glasbo, ki so se
v kvartet AG prvič združili
lansko jesen v okviru komor-
ne igre v razredu rednega
profesorja Tomaža Lorenza.
Študenti, ki kot inštrumenta-
listi v svojih generacijah iz-
stopajo, so se tokrat predsta-
vili z dvema znanima komor-
nima skladbama W. A. Mo-
zarta in F. Schuberta. V kvar-

tetu igrajo dobitniki vrste naj-
višjih nagrad z domačih in
tujih tekmovanj, violinistki
Tanja Sonc (razred red. prof
Primoža Novšaka), Nina Pirc
(red. prof. Dejan Bravničar),
violist Nejc Mikolič (doc.
Mile Kosi) in Maruša Bogataj
(red. prof. Miloš Mlejnik), si-
cer Kranjčanka, ki je na
kranjski glasbeni šoli pred
leti začela svojo glasbeno pot.
V prvem delu večera Mozar-
tovem Kvintetu za klarinet in
godala v A duru se je pridru-
žil solist klarinetist Aljaž Be-
guš, v drugem delu pa sta v
Schubertovem Kvintetu v A-
duru, imenovanem Postrv,
zvok orkestra dopolnjevala
kubanska pianistka Madarys

Morgan Verdecia in kontra-
basist Bane Vulić. Koncertu
so prisluhnili tako učenci
predvsem godalnih inštru-

mentov, kot tudi ljubitelji to-
vrstne glasbe. V prihodnje
naj bi v okviru glasbene šole
bilo takih koncertov še več. 

NOVI GLASBENI VIRTUOZI 
Igor Kavčič

V

Godalni kvartet v postavi za Schubertovo "Postrv" / Foto: Igor Kavčič
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PETEK, 2. 4.

11.00 Reševalci 11.50 Zločin in kazen 12.15
Živalski čudeži 13.00 Pravica za vse 13.50 Dru-
žina v stiski 14.20 Družinsko drevo 15.10 To
nenavadno življenje 15.35 Medij 16.25 Spre-
menilo mi je življenje 17.10 Urgenca 18.00 Re-
ševalci 19.00 Družinsko drevo 19.50 To nena-
vadno življenje 20.15 Lov na duhove 21.10 Ne-
pojasnjene skrivnosti 21.55 Srhljivo 22.50
Moč, oblast in pravičnost 23.35 Pod nožem
00.00 Lov na duhove 00.50 Nepojasnjene
skrivnosti 

07.50 Judeževa žena, 80. del 08.45 V iskanju
očeta, 69. del 09.40 Usoda, 108. del 10.30
Miza za tri, 95. del 11.25 Kriva te ljubezni, 92.
del 12.20 Družinske vezi, 130. del 13.10 Jude-
ževa žena, 80. del 14.05 V iskanju očeta, 69. del
15.00 Skrivnosti ljubezni, 23. del 15.55 Miza za
tri, 95.-96. del 17.40 Maščevanje ljubezni, 71.
del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 24. del 19.30
Usoda, 108. del 20.20 Miza za tri, 96. del 21.10
Skrivnosti ljubezni, 24. del 22.05 Družinske
vezi, 130. del 23.00 Nič več, 32. del 23.55 Jude-
ževa žena, 80. del

SOBOTA, 3. 4.

08.05 Družinsko drevo 08.55 Lovci na legende
09.45 Živalski čudeži 10.30 Katastrofe stoletja
11.20 Oddelek za pogrešane 12.10 Rojstvo
13.00 Družinsko drevo 13.50 Lovci na legende
14.40 Živalski čudeži 15.30 Katastrofe stoletja
16.20 Oddelek za pogrešane 17.10 Mejna poli-
cija 18.00 Lov na duhove 18.55 Pravica za vse
20.35 Žena, mati in lovka na glave 21.00 Zloči-
ni v Avstraliji 21.50 Policijske enote 22.40 Žen-
ske morilke 23.30 Okostnjaki pripovedujejo
00.15 Pravica za vse 

06.00 Maria Rosa išče ženo, 96. del 06.55 Ju-
deževa žena, 76.-80. del 11.20 Kuhamo s slav-
nimi, 22. del 12.20 Skrivnosti ljubezni, 20.-24.
del 16.50 Sanjski moški, 31. del 17.40 Maria
Rosa išče ženo, 96. del 18.35 Punčka iz cunj, 7.
del 19.30 Punčka iz cunj, 8. del 20.30 Tako je
življenje, 34. del 21.25 Smešno slovo, roman-
tična drama 23.00 Življenje z Anito, 7. del
23.55 Punčka iz cunj, 7. del 00.50 Punčka iz
cunj, 8. del 01.40 V iskanju očeta, 65.-69. del 

NEDELJA, 4. 4.

09.45 Živalski čudeži 10.30 Sedem dni, ki je
spremenilo New Orleans 11.20 Oddelek za po-
grešane 12.10 Rojstvo 12.35 Rojstvo 13.00
Družinsko drevo 13.50 Lovci na legende 14.40
Živalski čudeži 15.30 Sedem dni, ki je spreme-
nilo New Orleans 16.20 Oddelek za pogrešane
17.10 Mejna policija 18.00 Nesnagi za petami
18.25 Napaka? 18.55 Spremenilo mi je življe-
nje 00.50 Nesnagi za petami 

06.55 Miza za tri, 92.-96. del 11.20 Tako je živ-
ljenje, 34. del 12.20 Maščevanje ljubezni, 67.-
71. del 16.50 Sanjski moški, 32. del 17.40 Ma-
ria Rosa išče ženo, 97. del 18.35 Punčka iz cunj,
8. del 19.30 Punčka iz cunj, 9. del 20.30 Tako je
življenje, 34. del 21.25 Smešno slovo, roman-
tična drama 23.00 Življenje z Anito, 8. del
23.55 Punčka iz cunj, 8. in 9. del 01.40 Usoda,
104.-108. del 

PONEDELJEK, 5. 4.

11.00 Reševalci 11.50 Zločin in kazen 12.15
Živalski čudeži 13.05 Dar življenja 13.55 Druži-
na v stiski 14.20 Družinsko drevo 15.10 To ne-
navadno življenje 15.35 Medij 16.25 Spreme-
nilo mi je življenje 17.10 Urgenca 18.00 Reše-
valci 19.00 Družinsko drevo 19.50 To nenavad-
no življenje 20.15 Neozdravljivi 21.10 Nepo-
jasnjene skrivnosti 21.55 Srhljivo 22.50 Moč,
oblast in pravičnost 23.35 Pod nožem 

07.50 Judeževa žena, 81. del 08.45 V iskanju
očeta, 70. del 09.40 Usoda, 109. del 10.30
Miza za tri, 96. del 11.25 Kriva te ljubezni, 93.
del 12.20 Družinske vezi, 131. del 13.10 Jude-
ževa žena, 81. del 14.05 V iskanju očeta, 70. del
15.00 Skrivnosti ljubezni, 24. del 15.55 Miza za
tri, 96.-97. del 17.40 Maščevanje ljubezni, 72.
del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 25. del 19.30
Usoda, 109. del 20.20 Miza za tri, 97. del 21.10
Skrivnosti ljubezni, 25. del 22.05 Družinske
vezi, 131. del 23.00 Nič več, 33. del 

TOREK, 6. 4. 

11.00 Reševalci 11.50 Zločin in kazen 12.15
Živalski čudeži 13.05 Dar življenja 13.55 Druži-
na v stiski 14.20 Družinsko drevo 15.10 To ne-
navadno življenje 15.35 Medij 16.25 Spreme-
nilo mi je življenje 17.10 Urgenca 18.00 Reše-
valci 19.00 Družinsko drevo 19.50 To nenavad-
no življenje 20.15 Neozdravljivi 21.10 Nepo-
jasnjene skrivnosti 21.55 Srhljivo 22.45 Na sle-
di morskemu psu 23.35 Pod nožem 

07.50 Judeževa žena, 82. del 08.45 V iskanju
očeta, 71. del 09.40 Usoda, 110. del 10.30
Miza za tri, 97. del 11.25 Kriva te ljubezni, 94.
del 12.20 Družinske vezi, 132. del 13.10 Jude-
ževa žena, 82. del 14.05 V iskanju očeta, 71. del
15.00 Skrivnosti ljubezni, 25. del 15.55 Miza za
tri, 97.-98. del 17.40 Maščevanje ljubezni, 73.
del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 26. del 19.30
Usoda, 110. del 20.20 Miza za tri, 98. del 21.10
Skrivnosti ljubezni, 26. del 22.05 Družinske
vezi, 132. del 23.00 Nič več, 34. del  

SREDA, 7. 4.

11.00 Reševalci 11.50 Zločin in kazen 12.15
Živalski čudeži 13.05 Dar življenja 13.55 Druži-
na v stiski 14.20 Družinsko drevo 15.10 To ne-
navadno življenje 15.35 Medij 16.25 Spreme-
nilo mi je življenje 17.10 Urgenca 18.00 Reše-
valci 19.00 Družinsko drevo 19.50 To nenavad-
no življenje 20.15 Neozdravljivi 21.10 Nepo-
jasnjene skrivnosti 21.55 Srhljivo 22.45 Na sle-
di morskemu psu 23.35 Pod nožem 

07.50 Judeževa žena, 83. del 08.45 V iskanju
očeta, 72. del 09.40 Usoda, 111. del 10.30
Miza za tri, 98. del 11.25 Kriva te ljubezni, 95.
del 12.20 Družinske vezi, 133. del 13.10 Jude-
ževa žena, 83. del 14.05 V iskanju očeta, 72. del
15.00 Skrivnosti ljubezni, 26. del 15.55 Miza za
tri, 98.-99. del 17.40 Maščevanje ljubezni, 74.
del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 27. del 19.30
Usoda, 111. del 20.20 Miza za tri, 99. del 21.10
Skrivnosti ljubezni, 27. del 22.05 Družinske
vezi, 133. del 23.00 Nič več, 35. del 23.55 Jude-
ževa žena, 83. del  

ČETRTEK, 8. 4. 

11.50 Zločin in kazen 12.15 Anatomija kata-
strofe 13.05 Pravica za vse 13.55 Družina v sti-
ski 14.20 Družinsko drevo 15.10 To nenavadno
življenje 15.35 Medij 16.25 Spremenilo mi je
življenje 17.10 Urgenca 18.00 Reševalci 19.00
Družinsko drevo 19.50 To nenavadno življenje
20.15 Neozdravljivi 21.10 Nepojasnjene skriv-
nosti 21.55 Srhljivo 22.45 Na sledi morskemu
psu 23.35 Pod nožem 00.00 Neozdravljivi 

07.50 Judeževa žena, 84. del 08.45 V iskanju
očeta, 73. del 09.40 Usoda, 112. del 10.30
Miza za tri, 99. del 11.25 Kriva te ljubezni, 96.
del 12.20 Družinske vezi, 134. del 13.10 Jude-
ževa žena, 84. del 14.05 V iskanju očeta, 73. del
15.00 Skrivnosti ljubezni, 27. del 15.55 Miza za
tri, 99.-100. del 17.40 Maščevanje ljubezni, 75.
del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 28. del 19.30
Usoda, 112. del 20.20 Miza za tri, 100. del
21.10 Skrivnosti ljubezni, 28. del 22.05 Družin-
ske vezi, 134. del 23.00 Nič več, 36. del 23.55
Judeževa žena, 84. del 
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"Sanjal sem, da so se na nebu
tik nad vrhom Gorjancev, pod
katerimi živim, pojavile štiri
oz. pet močno utripajočih
zvezd, ki so bile v obliki pol-
kroga. Bila je noč, jaz pa sem
se s prijatelji sprehajal po so-
sednji ulici. Mimo je priteklo
veliko ljudi (domačinov), ki so
s prstom kazali proti zvez-
dam. Vsak je za ta pojav kri-
čal svojo razlago in obenem
tekel proti zvezdam. Ob tem
sem tudi jaz jasno in izrazito
povedal svojo razlago za po-
jav teh zvezd (ki se je nisem
več spomnil, ko sem se zbu-
dil). Vem samo, da so ljudje
svoje razlage izrazili jasno in z
velikim prepričanjem, da je to
to." Uroš

Dragi Uroš,
že v najstarejših časih so
zvezde imeli za prinašalke
luči in posebnih blagoslo-

vov. Stari Grki so zvezdno
nebo povezovali s prav po-
sebno milostjo bogov, kar je
pomenilo, da je tistemu, ki
je sanjal takšne sanje, za-
upana "višja" naloga. Tudi v
Svetem pismu imajo zvezde
podobno, preroško poslan-
stvo. V Jožefovih sanjah je
bilo enajst zvezd, ki so se
mu priklonile - te so simbo-
lizirale njegovo kasnejšo ob-
last in visok položaj v Egip-
tu. Prav tako so modri z
Vzhoda videli vziti zvezdo,
ki je "šla pred njimi, dokler
ni obstala nad krajem, kjer
je bilo dete Jezus". Zvezde
so torej lahko napovedale
velika poslanstva, prav tako
pa so lahko svarile pred pre-
tečimi nevarnostmi. V indij-
ski Jagaddevi napovedujejo
sanjajočemu z neba padajo-
če zvezde izbruh težke bo-
lezni ali celo smrt. 

Danes povezujemo zvezdno
nebo v sanjah z zaupanjem,
vero in duhovnim prebuje-
njem. Podzavest uporablja
to simboliko ponavadi ta-
krat, ko kujemo načrte in
razmišljamo o sebi in svoji
prihodnosti. Zvezde osvet-
ljujejo naša najgloblja hote-
nja in v tem smislu razkriva-
jo visoko postavljene živ-
ljenjske cilje in ideale. Moč-
no utripajoče zvezde potrju-
jejo, da si na pravi poti in da
ti je trenutno obdobje zelo
naklonjeno za uresničeva-
nje ciljev - če se boš le po-
trudil. Število štiri namreč
izraža preveliko lagodnost
in celo lenobo. Opominja te
k uravnoteženosti in akciji.
Število pet je simbol telesa
(glava, roke, noge). Na
splošno kaže na izobilje
možnosti, ki ti jih ponuja
življenje in katere moraš

"zgrabiti" s vso svojo bitjo.
Tudi posebna oblika tvojih
zvezd ima globoko sporoči-
lo. Čas je zrel, da začneš ži-
veti svoje življenje, ne da si
postavljaš lastne (čustvene)
omejitve. Polkrog simbolizi-
ra intuitivne moči, ki so glo-
boko zasidrane v tvojem
srcu in katerim moraš več-
krat prisluhniti. Bodi torej
odprt, pogumen in v zdravi
akciji, tako boš zagotovo us-
pel v tem, kar si želiš dose-
či. 
Za ljudsko tradicijo pred-
stavljajo zvezde znamenje
srečne prihodnosti, poleg
tega so znanilke dobrih in
veselih novic. Arabci pove-
zujejo z zvezdami v sanjah
posebno mistično sporoči-
lo: Prisluhni svojemu notra-
njemu glasu, kajti vodil te
bo do izpolnitve tvoje uso-
de. Želim ti vse najlepše!

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ

icer na vprašanje,
kaj o tem meni Bo-
jan Traven oziroma
ali ima kakšen ko-
mentar, še nismo

dobili nobenega odgovora,
so pa v sporočilu za javnost z
omenjene televizije zapisali,
da je Gregor Trebušak mlad,
prodoren posameznik, že z
bogatimi izkušnjami tudi s
področja urednikovanja. V
Svetu je bil v letošnjem letu
poleg voditeljstva že sedaj pri
dnevni pripravi novic desna
roka odgovornega urednika
oddaje oziroma je uspešno
skrbel za dnevno uredniko-
vanje oddaje. Dodali so še iz-
javo Pavla Vrabca, generalne-
ga direktorja Pro Plusa, ki
med drugim meni: "Svet
sodi med najbolj gledane od-
daje v državi in tudi želimo,
da oddaja ostane do aktual-
nih političnih, gospodarskih,
družbenih dogajanj pri poro-
čanju s samostojnimi odlo-
čitvami, s pokončno, neopre-
deljeno, objektivno držo. In
to držo bomo z Gregorjem
Trebušakom ohranili. Raz-
log za prekinitev pogodbe z
Bojanom Travnom je, da v
njem dolgoročno ne vidimo
posameznika, ki bi bil dovolj
osebnostno motiviran za
delo, ki ga podjetje lahko

omogoči, kar je posredno na-
kazal javnosti že sam, pred-
hodno pa smo slednje iz raz-
govorov z njim razbrali tudi
sami. Za Svet želimo, da
ostane paradni konj progra-
ma Kanala A. Informativno
se bo širil, za kar pa potrebu-
jemo človeka, ki bo skupaj z
nami in uigrano novinarsko
ekipo Sveta razvojno deloval
uspešno."

In ker so se v javnosti takoj
začela dodatna ugibanja, še-
pet je prerasel v glasnejšo ob-
liko, so se v službi za odnose
z javnostmi pri Pro Plusu
znova odzvali: 

"V javnosti so se, potem ko
smo z Bojanom Travnom
prekinili pogodbo o sodelo-
vanju, pojavile resne obtožbe
o delovanju medijske hiše
Pro Plus. Zavedamo se, da
jih je večina plod čustvene
prizadetosti, vendar so nave-
dene obtožbe presegle vse
meje razumnega in spoštlji-
vega. Ostro zanikamo pose-
ganje v svobodo izražanja.
Pri urednikih, novinarjih, vo-
diteljih in vseh drugih sode-
lavcih, ki bedijo nad pripravo
novic, se je vseskozi spodbu-
jala nepristranskost, profesi-
onalnost in suverene uredni-
ške odločitve. Nikoli v pet-
najstletni zgodovini hiše ni
imela vpliva na poročanje in
poslovanje nobena politična,
gospodarska ali civilna opci-

ja. To je bil tudi kriterij za iz-
biro vsakega urednika in no-
vinarja, ki je bil kadar koli za-
poslen v naši hiši, vključno z
Bojanom Travnom. Bojan
Traven je imel znano suvere-
no držo in popolno novinar-
sko svobodo. Je pa kot ured-
nik novinarsko svobodo in
uredniško neodvisnost pogo-
sto izrabil, ignoriral temeljna
načela novinarske etike, kršil
svobodo do zasebnosti in na
druge nedovoljene načine
posegal v osebnostne pravice
posameznikov. To so večkrat
prepoznala številna sodišča,
za kar je Pro Plus plačal ne-
malo odškodnin in denarnih
kazni, pa tudi Novinarsko

častno razsodišče v svojih
razsodbah. 

Ostro zanikamo, da bi k
prekinitvi pogodbe z odgo-
vornim urednikom Bojanom
Travnom botrovali kakršni
koli politični, gospodarski ali
drugi pritiski. Kot gospodar-
ska družba pa imamo kot
vsako drugo podjetje pravico,
da izberemo svojo ekipo lju-
di, ki omogoča uspešen raz-
voj podjetja. Kot smo že po-
udarili, so razlogi za prekini-
tev pogodbe z Bojanom Trav-
nom povezani z njegovimi
osebnostnimi lastnostmi in
motivacijo za nadaljnje pro-
jekte v okviru sredstev, ki mu
jih podjetje lahko zagotovi."

PA JE ODŠEL
Že nekaj časa se je šušljalo, sedaj zgodilo. Svet na Kanalu A je dobil novega urednika. To je postal
Gregor Trebušak. Pred nekaj dnevi je tako zamenjal Bojana Travna, še naprej pa ostaja 
v voditeljski vlogi.

Alenka Brun

S

Gregor Trebušak / Foto: arhiv Kanala A
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HUMOR, POTOPIS

edtem ko je
Aljažu spačka
na hitro uspe-
lo zapeljati na
pločnik, sem

jaz ostal na cesti "iz oči v oči"
z domačinom nasproti
mene. Jaz, obrnjen v eno-
smerno ulico na voznem
pasu onega nasproti, ki je ob
zeleni luči na semaforju že-
lel zapeljati v križišče. Na
srečo možakar ni sodil med
"nervozno vrsto šoferjev" in
ga je bolj zanimalo, kaj za en
čuden avto se mu je postavil
na pot. Zagato sem hitro raz-
rešil in se tudi jaz nekako za-
peljal čez robnik na pločnik.
To je, o ti smola, opazil mla-
di policist v službeni Dacii,
ki se je ravno peljal mimo.
Opa, si je najbrž mislil, tole
pa ne bo šlo. Povabil me je v
svoje vozilo na prvi sedež in

desetminutni pogovor, bolj
mahanje z rokami opleme-
niteno z nekaj nemškimi in
angleškimi besedami, se je
iztekel pozitivno zame. Ne-
kako se me je usmilil in od
njegovega začetnega razbur-
jenja je ostal le še prijazen
nasvet, kje naj se zapeljemo,
da bomo prišli do našega
najetega stanovanja in da pri
tem ne bomo delali prekr-
škov. Da je bil mladi mož
svetla izjema, sem spoznal
naslednji dan, ko sem naše
nadaljevanje poti moral reše-
vati s podkupnino ... O tem v
prihodnjih zapisih.

Glede na to, da smo pri-
varčevali kakih petdeset ev-
rov, nam je bila menjava de-
narja v moldavske leje pravo
veselje. Menjali smo v eni od
številnih menjalnic na glav-
ni ulici in za en evro dobili
15,65 "moldavcev", kot smo
jih imenovali. Zanimivo da
se je v naslednjih pol ure te-

čaj že spremenil na 15,70 in
proti večeru se je ta še en-
krat popravil na 15,80 mol-
davca za evro. Če danes s
pomočjo interneta pogleda-
te na tečajnico, je evro vre-
den že 16,75 moldavca. Od-
visno pa najbrž od dela dne-

va, saj je ekspresna menjava
tečajev v Kišinjevu očitno
stalnica. Tudi Moldavci na
ulici prodajajo tako imeno-
vani Kvas, za nekdanje drža-
ve vzhodne Evrope značilno
osvežilno pijačo, o kateri pa
več prihodnjič. 

lede na to, da
vsak teden iz
medijev izvemo
za kakšno novo
osebnost iz jav-

nega življenja, ki je tako ali
drugače "vpletena" v telefon-
sko pogovorno mrežo držav-
nozborskega poslanca Zma-
ga Jelinčiča Plemenitega,
smo se v naši bratski redak-
ciji odločili, da stvar pogleda-
mo nekoliko bližje. Težka
naloga je seveda spet padla
name, vedno zanesljivega in
novinarsko pronicljivega
Malega brata. Ker imam pri-
jatelja na oddelku za prislu-
he, ki deluje v okviru Minis-
trstva za notranje zadeve,
sem stopil kar do njega, z
enim samim vprašanjem,
kako razvejana je Jelinčičeva
telefonska pogovorna mre-
ža. "Daj, da za hipec pogle-
dam zapiske o prisluhih, na-
redim kakšno kopijo, pol
greva pa na pivo, sem oblju-
bil prijatelju. Ko sem videl,
koliko je zbranega gradiva in
kako obsežna je mreža, sem
si spise izprosil za domov.

Saj na pivo sva potem ravno
tako šla.

Dela je bilo za šest dni in
šest noči, a se je izplačalo, saj
sem na koncu iz prisluhov
razbral nekaj zelo zanimive-
ga. Da se je Jelinčič menda
dogovarjal z ozonsko luk-
njo? Sled pa je taka: Zmago
je najprej nekega dne pokli-
cal frizerko Meri, ali ima čas
za striženje, in če ga lahko
vzame v naslednji uri, preko
vrste. Ta je rekla lahko,
samo naj se zmeni z Jame-
som, Američanom, ki je v
Sloveniji trenutno na izpo-
polnjevanju za izdelovanje
slovenskega kozolca, saj v
ZDA nameravajo uvesti pro-
izvodno linijo kozolcev, če
mu on odstopi termin. Ja-
mes ugodi Jelinčiču, češ da
bo v tem času poklical svoje-
ga brata Jima iz Chicaga, ne-
kdanjega prvega soseda
predsednika Baracka Oba-
me. Bratu je povedal, da je v
Sloveniji lepo in da ni nikjer
čakalnih vrst razen pri fri-
zerju. Da je pravkar pri fri-
zerki svoje mesto v vrsti pre-
pustil nekemu politiku
Zmagu Jelinčiču in mu bo
ta v zahvalo podaril original-

no puško dvocevko, s katero
je leta 1864 takratni ameri-
ški predsednik Abraham
Lincoln med lovom name-
sto zajca po nesreči zadel
ozonsko luknjo. James doda
še, da je odklonil, da ne rabi
puške. 

"Vosu," v telefon zakriči
Jim: "Daj mi hitro telefon-
sko številko tega Jelinčiča,
da mi preskrbi to puško. Jaz
mu plačam zanjo." Puško
namreč potrebuje sam pred-
sednik Obama, saj jo je ob-
ljubil Jessici, snažilki iz Bele
hiše, ki ima brata Oliverja,
ki je zaprisežen ekolog in je

prepričan, da se lahko le on
dogovori z ozonsko luknjo,
da se ta končno premisli in
spet zapre in tako neha ško-
dovati planetu Zemlji. Men-
da bi se ta lahko pozdravila
in zaprla le, če bi pred njo
javno uničili puško, s katero
je bila leta 1864 zadeta na-
ravnost v srce in še zdaj "kr-
vavi". 

Jim je poklical: "Hello, is
there Zmago. I need a rifle,
with Lincoln shutted ozone
hole ... Do you have it ..." 

Zmago: "Yes, I have it, for
good money you can get it
all ..."

S spačkom do Kijeva in nazaj (29)

POLICAJ IN TEČAJI NA PET MINUT 
Po desetminutnem pogovoru s policajem smo kazni na srečo tokrat ušli. Da v Moldaviji ni vedno
tako, sem spoznal že naslednji dan. 

Igor Kavčič

M

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

V petkovi Temi dneva bomo gostili predstavnico Civilne
iniciative Kranj. Pogovoru z njo lahko prisluhnete ob
9.15. Program bo zaznamoval tudi dan otroške knjige. V
soboto ob 9.15 boste na svoj račun prišli ljubitelji gleda-
lišča - govorili bomo o zaključku Tedna slovenske dra-
me, popoldne pa se bomo podali v gore in na nogomet-
no zelenico. V nedeljo po 9. uri v studiu pričakujemo an-
sambel Roka Žlindre, ki nas bo zastopal na Evrosongu.
Gost ponedeljkove oddaje Se res poznamo, ob 9.15, bo
nagrajenec Mestne občine Kranj Dušan Prezelj. Tudi na
praznični dan boste lahko oddali svoj mali oglas, in si-
cer ob 12.15, ter prisluhnili informativnim oddajam Go-
renjska danes, ki so na sporedu ob 9.00, 14.00 in 18.00.
Torkov popoldan je po 17. uri rezerviran za Avtomobili-
stično oddajo, ob 19.30 pa skrbimo za lepšo starost. Če
vas zanimajo aktivnosti Zavoda za turizem Kranj, ne
preslišite sredine Teme dneva; če ste navdušeni nad mi-
nerali in fosili, pa prisluhnite Skupnemu nočnemu pro-
gramu s srede na četrtek. 

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

V petek bomo ob 10.15 bomo predstavili Pasijon Mengo-
re, ob 11.15 pa dramatizirano Jezusovo trpljenje po Luku,
ob 13. uri bo oddaja Jezusova in naša pot križa, ob 15. uri
bomo molili križev pot in ob 19. uri prenašali obrede iz ko-
prske stolnice. Na veliko soboto se bomo spominjali 5.
obletnice smrti Janeza Pavla II., ob 18.30 bo naš gost nun-
cij Santos Abrill y Castello, ob 20. uri bo prenos velikonoč-
ne vigilije iz novogoriške konkatedrale. Na veliko noč bo
prenos svete maše ob 10. uri, med 17. in 19. boste slišali,
kako veliko noč praznujejo Slovenci po svetu. Na veliko-
nočni ponedeljek bomo dopoldne predstavljali našega pr-
vega blaženega mučenca Alojzija Grozdeta, ob 19. uri bo
na vse mogoče načine - v različnih glasbenih zvrsteh, raz-
ličnih zasedbah in različnih izvedbah - donela Aleluja. V
torek ob 18.15 bomo spoznavali Karitas Beltinci, v sredo
ob 10.15 kuhali s sestro Nikolino in v četrtek ob 18.15 v di-
jaški oddaji gostili mladi in uspešni citrarki. 

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

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

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

Danes ob devetih bomo spregovorili o škofjeloškem ob-
činskem prostorskem načrtu, ob enajstih vas povabili na
treking po Škofjeloških hribih, malo po poldnevu izbrali
še najodmevnejši dogodek minulega tedna, popoldan-
sko razglednico pa pisali na temo pasijona. Tudi sobotni
kviz ob devetih bo velikonočno obarvan, popoldne pa bo
v znamenju športa. Na praznično nedeljo bomo ob deve-
tih spregovorili o pomenu velikonočnih praznikov, v
kmetijski oddaji ob enajstih o stroških v kmetijstvu, po-
poldne pa vam bo lepšala Milena Miklavčič. Praznična
bo tudi ponedeljkova oddaja aktualno ob devetih, ko
bomo obiskali eno izmed družin in z njenimi člani pokle-
petali o praznikih. V torek ob devetih bomo spregovorili
o razpisu za obnovo hiš in fasad v starem škofjeloškem
jedru, v vrelcih zdravja in lepote pa z Marijo Merljak re-
ševali težave, ki nastopijo po prazničnih obilno oblože-
nih mizah. Ob pol enih bomo izvedeli nekaj več o ložah,
popoldne bo namenjeno kulturi, sredina oddaja aktualno
ob devetih pa gledališču - v studiu bomo namreč gostili
predstavnike Prešernovega gledališča. Ob enajstih bomo
v županovi urici pozdravili župana Milana Čadeža, večer-
ni Planet glasbe pa bodo krojile predstavnice nežnega
spola: Alya, Andreja Zaletelj in Iris. 

V Kišinjevu, najbrž pa je tako v celotni Moldaviji, se denarne
tečajnice očitno menjajo zelo hitro, opoldne je cena ena,
čez uro druga, do večera pa se tečaj zamenja še nekajkrat.
Bi se od razlik v tečajih dalo živeti? / Foto: Igor Kavčič

ALI JELINČIČ REŠUJE ZEMLJO
"Nič ne vem o ozonski luknji. Ne poznam je in z njo se nisem pogovarjal. Najbrž pa je to kakšna 
prijateljica gospe Kresalove," je Malemu bratu ekskluzivno zatrdil poslanec Zmago Jelinčič, kasneje
pa priznal, da sodeluje pri njenem zaprtju in s tem rešitvi planeta Zemlja za prihodnjih 1000 let.

Mali Brat

G
"Najbrž mi ne verjamete, ampak jaz sem tisti, ki bo zakrpal
ozonsko luknjo." / Fotomontaža: Ju Wan
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Kitara" 

Pozdravljena, draga Tanja,
rada bi te vprašala, kako bo z
mojo ljubeznijo v letošnjem
letu. V mislih imam točno do-
ločenega fanta, ki mi glavo
bega, upam, da tudi jaz nje-
mu, vsaj malo. Hvala za od-
govor in prav lep pozdrav.

Letošnje leto imaš v zname-
nju ljubezni in na tem po-
dročju se ti bo veliko doga-
jalo, še več kot sicer priča-
kuješ in si želiš. Čustva so
obojestranska in tudi ti nje-
ga močno begaš. V kratkem
se nekdo od vaju opogumi
in začne se, le kaj drugega
kot ljubezen. Lepo se imej
in veliko sonca.

"Macesen - viharnik"

Nadvse rada prebiram tvoje
odgovore, pa odgovori še
meni. Lani so nam ponudili

zamenjavo stanovanja. Ponu-
jeni sta nam dve lokaciji. Se
bomo v roku dveh let selili?
Bo sin ostal z nama, ali se mu
kaže kakšna ločena selitev.
Sploh pa, ali ima v tem letu
namen storiti kakšen korak v
svojem življenju, ali bo še ved-
no kot list v vetru? Včasih mi
zmanjkuje energije - in spra-
šujem se, do kdaj bo še tako.
Včasih me pošteno skrbi, ker
imam občutek, da hodi po
robu. Zanima me tudi, kako
ti vidiš moje predpostavljene v
službi. V pričakovanju odgo-
vora te toplo pozdravljam.

Celo letošnje leto bo pihal
močan veter, buril duhove,
misli, dvome, in na trenutke
boste imeli občutek, da vas
bo veter odpihnil skupaj z vi-
harjem. Vsak zakaj ima svoj
zato in tudi v vaši življenjski
zgodbi ni nič drugače. Vsa ta
zadeva s stanovanjem je

samo začetek debelega klob-
čiča, ki se bo, oziroma se je
že začel odvijati. Načeloma
je lokacija, ki je še niste vide-
li, boljša. Tako kot vaš sin
ste tudi vi kot list v vetru. V
resnici sta si zelo podobna,
sčasoma sta se oddaljila
drug od drugega in v večini
samo iz tega razloga, ker sta
se oba iskala in se še vedno
oba počutita izgubljena v rit-
mu življenja in hkrati oba
nemočna, da bi kaj naredila.
V naslednjem letu se odpira
selitev in s sinom se selita
skupaj. To bo začetek poti,
ki vama obema prinaša ne-
šteto dobrih in lepih spre-
memb, ki jih zelo potrebuje-
ta. Kot list v vetru tudi vidva
končno prideta na cilj. Spra-
šujete me, ali ste kaj krivi. So
trenutki, ko sin ne vidi kora-
ka pred seboj, in takrat išče
in najde krivdo pri vas, zakaj
niste v preteklosti nič naredi-

li, da bi bile stvari v domu
drugačne, a tega nikoli ne bo
povedal na glas, morda čez
čas. Imate veliko energije,
skrita je v vašem srcu. Pri-
jazna beseda dela čudeže.
Občasno hodi po robu, ker
to potrebuje v času, dokler
pred seboj ne zagleda rešit-
ve, najdeta jo skupaj. V služ-
bi imate res dve ženski, ki
ustvarjata spletke in prevare,
ena od njih ne bo več dolgo,
saj je videti, da si išče novo
zaposlitev, z drugo bo po-
tem lažje, saj ostane sama
brez zaledja. Na splošno
vam za službo kaže dobro.
Prepustite se vrtincu vetra in
se odločajte vsak dan sproti,
prihodnost vam prinaša še
veliko lepega. Srečno in že-
lim vse dobro. 

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Pred nami so prazniki in cel dan bomo preživeli v pripra-
vah nanj, vonj domače potice in drugih dobrot bo v domo-
ve prinesel lepe spomine in dogodke.

3. aprila 2010
Sobota 
Snežna, Riki, Lenka

V krogu domačih in prijateljev bomo preživeli lepo nedeljo.
Morda bo dan nekoliko umirjen, v počasnem ritmu, nika-
kor pa ne dolgočasen.

5. aprila 2010
Ponedeljek
Cene, Vinko, Mira

S težavo bomo startali novim zmagam naproti in če se
bomo res potrudili, nam bo uspelo veliko narediti. Na kon-
cu dneva nas čaka prav lepo presenečenje.

6. aprila 2010
Torek
Irenej, Vilma, Celestin

Sicer ne po svoji krivdi, a vseeno se bomo znašli v besedni
igri in ker se zavedamo, da sama beseda lahko zelo udari,
moramo biti še bolj previdni.

7. aprila 2010
Sreda
Herman, Donat, Johanca

V zraku bo ljubezen in rahel veter bo raznesel naokoli čus-
tva, ki se bodo začela prebujati v nas. Dobra volja in vse,
kar sodi zraven, nas prevzame.

8. aprila 2010
Četrtek
Valter, Berti, Tevž

Čeprav brez posebnih, že vnaprej določenih načrtov, nam
današnji dan prinaša veliko akcije, tako da bomo komaj
kos vsemu dogajanju okoli sebe.

9. aprila 2010
Petek
Marinka, Truda, Črtomir

4. aprila 2010
Nedelja
Izidor, Dušica, Benedikt

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

Velikonočni ponedeljek bo v vsakem primeru v znamenju
praznika, ki ga praznujejo tudi tisti, ki ne verujejo. Sicer pa
vsak od nas v nekaj veruje.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Samo če boste trdno odločeni, boste lahko izpeljali svoj
načrt. Nasveti, ki jih boste dobili od različnih ljudi, vas
lahko samo zmedejo in s tem oddaljijo od prvotnih ci-
ljev. Pokazala se vam bo priložnost za potovanje v tujino
in niti za trenutek ne boste oklevali.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Radi bi prehiteli svojo prihodnost, a kot boste kmalu spo-
znali, to ni mogoče. Kljub temu se boste zelo potrudili in
boste na koncu vseeno zadovoljni. Vaše najbližje boste
spravili v slabo voljo, vendar vam bodo dali možnost, da
popravite.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Spremembe, ki se vam obetajo, bodo pozitivne, čeprav
tega ne boste takoj opazili. Strah, ki ga boste ob tem ob-
čutili, bo odveč, in še v pravem trenutku se boste zave-
deli, da ste pripravljeni na vse spremembe, ki vam jih pri-
naša tako današnji kot jutrišnji dan.

Rak (22. junija - 22. julija)
Poslovna pot do končnega uspeha je tokrat povsem od-
prta. Obrodili se bodo sadovi trdega dela in vsak napor
iz preteklosti se vam bo obrestoval. Pokazale se bodo vse
vaše dobre lastnosti, ki so bile do sedaj skrite tudi vam.
Petek bo vaš dober dan.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Veselili se boste sprememb na delovnem mestu. Ob pra-
vem trenutku boste izrazili svoje mnenje in bili temu pri-
merno tudi nagrajeni. Med domačimi pričakujte malo
napete odnose, ki se bodo do konca tedna sami po sebi,
brez vašega vmešavanje uredili.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Le če boste sprejeli dane okoliščine, boste dobili vse ti-
sto, kar si boste zamislili. Na čustvenem področju boste
zelo pogumni in končno boste razkrili svoje občutke, ki
ste jih dolgo časa skrivali. Nek nakup vas bo zelo privla-
čil in le zakaj ga ne bi tudi izvedli.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
V nadaljnjih dneh se vam obeta veliko novih možnosti
tako zasebno kot tudi poslovno. Razpeti boste med raz-
ličnimi nasveti, čeprav boste dobro vedeli, da je prava
odločitev samo na vas samih. Usodi se ne boste upirali
in uspeh imate zagotovljen.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Zaradi besednega nesoglasja se vam bo vse postavilo
na glavo. Obremenjevali se boste zaradi preteklih do-
godkov in vendar na koncu prišli do modre rešitve, ki
bo v korist vsem. Prihajate v obdobje, ko vam bo ljube-
zen pomenila vse več in ne boste več zadovoljni s tre-
nutnim stanjem.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Obeta se vam nepričakovan denar, ki vas bo spravil v
zelo dobro razpoloženje. Ker boste prekomerno hiteli z
zapravljanjem, vam ga lahko hitro zmanjka. Pa kaj zato,
ne boste se obremenjevali z malenkostmi. Presenečeni
boste, ko boste najmanj pričakovali.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Do svojih bližnjih, pa tudi do sodelavcev boste kritični in
zahtevni. K sreči na nobeni strani ne bo prišlo do večje
zamere. Ker boste hoteli več stvari reševati hkrati, se ne
čudite, ker ne boste tako zadovoljni z rezultatom. Počasi
se daleč pride. 

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Enkrat za vselej boste morali nehati s slabo voljo. Ta vam
ne prinese nič dobrega. Veliko težav si nakopljete sami s
svojimi negativnimi premišljevanji. Ni vedno vse slabo in
črno. Pojdite med prijatelje in se prepustite dobri volji.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Pred vami bodo jasni cilji in vso svojo energijo boste
usmerili na izpolnitev vaših ciljev. Vse to vam sploh ne
bo težko, saj vas bo gnala naprej močna želja po koreni-
tih spremembah. Skrbi, ki si jih boste delali zaradi denar-
ja, bodo odveč.

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

Brez srca je živo,
dviga se in pada,
teče pa ni mokro,
človek ni, ni voda.

Izžrebali in nagradili bomo
dva pravilna odgovora
(enega, ki ga bomo prejeli
preko SMS, in drugega, ki
ga bomo prejeli po pošti).
Nagrado boste prejeli po
pošti. Pravilna rešitev za-
dnje objavljene uganke se
glasi knjiga. Med prispeli-
mi odgovori smo izžrebali
le Pavlo Demšar in Berto
Bertoncelj.



PETEK_02. 04. 2010 07

NAGRADNA KRIŽANKA

A2U ponuja tudi kolesa italijanske znamke Torpado. Gre za še eno vrhunsko znamko
koles, ki jih v celoti proizvajajo v Italiji. Torpado slovi po stoletni tradiciji izdelave koles
in sodelovanju na vseh najpomembnejših kolesarskih dirkah po svetu. Znan je tudi 
kot odličen proizvajalec otroških, treking in mestnih koles, poleg tega pa ponuja tudi
kolesa brez prestav, ki so danes že prava redkost na tržišču, čeprav se je pokazalo, 
da jih kolesarji zelo pogrešajo. V A2U smo se zato odločili, da naš prodaj-ni program
razširimo prav s to vrhunsko znamko, v sklopu katere vam ponujamo tudi celo paleto
otroških koles, ki so odlične izdelave in zelo zanimiva za najmlajše.
V prodajalnah A2U skrbimo za to, da bi vsak ljubitelj koles in kolesarjenja lahko 
izpolnil svoje želje. Vsi navdušeni kolesarji lahko izbirate med svetovno znanimi
znamkami, kot sta Merida in Torpado. Tisti, ki tekmujete na cestnih dirkah, pa lahko
izbirate med italijanskima znamkama Wilier in Fondriest. 

PE TACEN
Kajakaška 40a
1211 Ljubljana - Šmartno
Tel: +386 1 513 23 42
Fax: +386 1 513 23 43
e-pošta: info@a2u.si
Delovni čas:
Ponedeljek - Petek: 9:00 - 19:00
Sobota: 8:00 - 12:00

A2U, trgovina in storitve, d. o. o.
Poslovna cona A 53, 4208 Šenčur
PE ŠENČUR
Poslovna cona A 53, 4208 Šenčur
Tel: +386 4 255 91 70
e-pošta: info.sencur@a2u.si
Delovni čas:
Ponedeljek - Petek: 10:00 - 18:00
Sobota: 8:00 - 12:00

Nagrade podeljuje A2U Bikes, d.o.o.:
1. nagrada: mestno kolo TORPADO T 100 SILVER LIFE, 26˝
2. nagrada: otroško kolo T 640 ARAKNO, 16˝
3. nagrada: otroška kolesarska čelada CASCO FOLLOW ME

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in vpisano 
v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 14. aprila 2010, na Gorenjski
glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Vedno sveže in atraktivne akcijske ponudbe. Totalna razprodaja artiklov iz zaloge.

Rezervirano za gospe! Kolo, kot so ga vozile 
vaše babice. Kolo je enostavno in zelo elegantno, 
saj je brez prestav, kar
nas vrača v stare dobre
čase. 

T331 NOVECENTO T140 STORICA T120 SILVER LIFE 26˝T120 SILVER LIFE 26˝ Mestno kolo z izvrstno dodatno opremo, ki jo boste
potrebovali za kolesarjenje v službo

in nazaj. V dodane usnjene torbe
boste lahko naložili vse, kar
potrebujete v službi in med

potjo. Kolo, ki skoraj ne
rabi vzdrževanja,

hkrati pa ponuja
vso udobnost
in varnost.
Pravijo mu

tudi kolo za
vse večne čase! 

Žensko mestno kolo, ki ga boste vzljubili že
po prvi vožnji. Kolo je lahko vodljivo in je
opremljeno z zelo kvalitetno
Shimano opremo. 
Kolo ima šest 
prestav in 
popolno 
zaščito ter 
opremo. 

T611 KELLY 24˝

Torba za doplačilo 

Dekliško mestno kolo s popolno opremo ima 24-colske
obročnike in šest prestav. Dodatno je opremljeno z dvema
prtljažnikoma. Nadvse primerno za kratke mestne vožnje. 

Barva: roza/bela, zelena/bela, modra/bela

T640 ARAKNO 16˝

Kolo, ki bo najmlajšim dirkačem še posebej všeč, saj ponuja prednje in
zadnje vzmetenje. Obročniki so 16-colski in kolo je že namenjeno tistim
otrokom, ki obvladajo osnove kolesarjenja. 

Barva: bela/rdeča, bela/modra

Vse cene so v EUR s pripadajočim DDV. Slike so simbolične. 
Količine so omejene, ponudba velja do razprodaje zalog.

Barva: bež/črna, 
modra/črna, 

roza/bela 

Barva: bež, črna, roza,    

Barva: bež, zelena, črna         

210,00

Darilni bon za 

50 €
Darilni bon je unovčljiv pri nakupu kolesa

v poslovalnicah A2U Bikes.
Darilni bon 50 € lahko unovčite pri nakupu 

kolesa iz letaka, kjer so cene na zeleni 
podlagi in modro obrobljene. 

Pri nakupu posameznega kolesa lahko unovčite en darilni 
bon. Darilni bon je unovčljiv do 31.7.2010.

�

Darilni bon za 

30 €
Darilni bon je unovčljiv pri nakupu kolesa

v poslovalnicah A2U Bikes.
Darilni bon 30 € lahko unovčite pri nakupu 

kolesa iz letaka, kjer so cene na zeleni 
podlagi in rumeno obrobljene.  

Pri nakupu posameznega kolesa lahko unovčite en darilni 
bon. Darilni bon je unovčljiv do 31.7.2010.

�

130,00

290,00

209,00
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do bo boljši? Kdo
jih bo podrl največ?
Katera od misic si
bo prej zlomila
noht? In katera od

estradnic bo najprej planila v
jok? Odgovore naj bi dobili
27. marca zvečer na Belvije-
vem dobrodelnem bowling
turnirju z zvezdami in najbolj
zvezdniško zabavo pomladi v
Planetu Tuš Kranj. Pa se je iz-
kazalo, da so damice bolj
malo jokale, zabava pa se je
izkazala ne le za zvezdniško,
celo za kar 'fajn druženje', kot
se je izrazil eden od prisotnih.
V osnovi je Belvi organiziral
zabavo z namenom. Pridružil

se je akciji 'pomagajmo
Maši', mladi petnajstletnici,
ki jo je težka bolezen trenut-
no prikrajšala za vsakdanje
radosti. Poleg bowlinga so se
pri radiu odločili še za poseb-
no zbiralno akcijo plastičnih
zamaškov. Tako je bila v bis-
tvu 'vstopnica' za bowling, če
lahko temu tako rečemo,
vrečka plastičnih zamaškov.
Na koncu so zbrali več kot
petnajst 150-litrskih vreč pla-
stičnih zamaškov.

Na igrišču za bowling Pla-
neta Tuš pa smo tokrat nale-
teli na voditeljico Katjo Trat-
nik, pevko Alyo, lepotice Tja-
šo Kokalj, Majo Jamnik, Sa-
njo Grohar, ki jo je spremljal
zaročenec Sami in sta s Tja-
šo pokazali svoje najboljše

sposobnosti za bowling - bili
sta prvi med prisotnimi žen-
skami, Majo Malnar, pevca
Mareta B., ki se je izkazal pri
moških, Elo, plesnega moj-
stra Anžeta Škrubeta in šte-
vilne poslušalce Radia Belvi. 

Smučišče Krvavec, ki se je
pred kratkim spet uvrstilo v
vrh najbolj priljubljenih slo-
venskih smučišč, pa jutri že
tradicionalno gosti adrenali-
na željne tekmovalce petega
Quiksilver Luža contesta.
Gre za edinstven dogodek v
Sloveniji, kjer se zimska in
poletna sezona združita v ne-
pozabno doživetje. Smučarji
in deskarji na 'luži' sredi
smučišča, oblečeni v izvirne
kostume, izvajajo akrobatske
trike in spektakularne skoke.

Quiksilver Luža contest 005
se bo začel na krvavški Plaži
okoli 11. ure, nadaljeval pa z
zabavo v Eskimski vasi. Ne
bosta manjkala niti snežni
bar ne žar. 

Danes zvečer pa bodo v
kranjski Manili Petkali, ka-
kor so poimenovali petkove
poletne žure. Za razbolele
noge bosta skrbela DJ-a iz
ekipe BPM: Male Dee Jay in
Erwin Creeg. Ravno tako čla-
na BMP skupine, Dj Sly Ste-
el in Medo pa bosta zabavala
mladino v Medvodah. V
mladinskem Jedru namreč
organizirajo vročo plesno za-
bavo z lizikami.

Za prvi aprilski vikend
vam tako 'cukra' ne bo pri-
manjkovalo.

DRUŽABNA KRONIKA

Sandrin mož na zdravljenje

Da bi rešil zakon z oskarjevko Sandro
Bullock, je Jesse James, ki naj bi imel
vsaj štiri ljubice, poiskal zdravniško po-
moč. "Jesse je odšel na zdravljenje, da
se spopade z osebnimi težavami. Spo-
znal je, da je ta čas ključnega pomena,
da pomaga sebi, družini in skuša rešiti

zakon," je povedal njegov predstavnik. Poudarja, da je
bila to njegova ideja in ne Sandrina zahteva. Medtem ko
se ona od izbruha afere spretno izogiba medijem, se je
on zakopal v delo v West Coast Choppers, kjer izdeluje
motorje, in skrbi za otroke.

Ponosen, da je homoseksualec

"Ponosno lahko povem, da sem srečen
homoseksualni moški," je v svojem blo-
gu zapisal latino pevec Ricky Martin ter
s tem končal večletna ugibanja o svoji
spolni usmerjenosti. "To sem moral po-
vedati, zdaj ko sem oče dveh čudovitih
fantkov, ki me navdajata z veseljem in

me vsak dan naučita kaj novega. Živeti tako še naprej bi
bilo nepošteno do njiju," pojasnjuje Portoričan, ki se je
za razkritje odločil med pisanjem spominov.

Dennis Hopper na pločniku slavnih

Zaradi raka vse šibkejši Dennis Hopper
je prišel na slovesnost ob odkritju svoje
zvezde na hollywoodskem Pločniku slav-
nih. "Vsi, ki sem vas danes povabil, pa
tudi nekaj tistih, ki jih nisem, ste izjem-
no obogatili moje življenje," se je zahva-
lil igralec, ki sta mu ob strani stala kole-

ga Jack Nicholson in Viggo Mortensen. "Pokazali so mi
svet, ki ga kot kmečki fant iz Dodge Cityja v Kansasu ni-
koli ne bi videl, in me naučili stvari, ki jih sicer nikoli ne
bi znal."

Uradno spremenil ime in spol

Pisatelj, aktivist in obraz resničnostne
televizije Chaz Bono, nekdaj Chastity,
hčerka pevke Cher in pokojnega Sonnyja
Bona, je vložil prošnjo za uradno spre-
membo imena in spola. Istospolno
usmerjenost je prvič razkrila leta 1987,
česar Cher ni dobro sprejela, marca lani

pa je začel dolgotrajen proces spremembe spola, kar
opisuje kot "najboljšo odločitev, ki sem jo kdajkoli spre-
jel". Zdaj ga pri tem podpira tudi mama.

BOWLALI IN ZBIRALI ZAMAŠKE
Belvijevega dobrodelnega turnirja bowlinga se je udeležilo kar nekaj slovenskih zvezdnic in 
zvednikov, pri zbiranju zamaškov pa so pridno sodelovali drugi prisotni na zabavi. Jutri ne zamudite
znane 'čofotalne' zabave na Krvavcu, danes pa Petkanja v Manili ali pa žura z lizikami v Medvodah.

Tjaša Kokalj se je pri bowlingu med ženskami t odrezala zelo
dobro. / Foto: Radio Belvi

Alenka Brun

K

Poslušalec radia Belvi Jernej Valant iz Begunj je na isti stezi
tekmoval z energično in priljubljeno pevko Alyo. 
/ Foto: Tina Dokl

VRTIMO GLOBUS

Sanja Grohar, ki je med dekleti bowlala najbolje, in njen 
Pedro - Luiz Sani, ki pa je kar največkrat podrl vse keglje. 

Matej Derstvenšek iz Goriških Brd je prisotnim predstavil
novi šampanjec in pripovedoval vinsko zgodbo o muškatu.

Glavno nagrado je z dobrim bowlanjem domov odnesel mladi
pevec Mare B. Na fotografiji z Majo Malnar in Majo Zavrl.

Perspektivna Sara Kobold, ki smo jo letos slišali na Emi,
se je tudi na nedeljskem Leo dobrodelnem koncertu na
Bledu predstavila s pesmijo Martina Štibernika Od tod
do večnosti. / Foto: Anka Bulovec

Adnan, ki je okrepil ekipo Mareta B. in Maje Malnar, v 
pogovoru z urednikom in voditeljem radia Belvi Gregom
Murnom. / Foto: Tina Dokl
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