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V Škofji Loki 
ogrevajo most
Lani obnovljena brv v Škofji Loki, v
katero so vgrajeni grelci, da ob zmr-
zali ne drsi, je močno razgrela jav-
nost. V Združenju civilnih iniciativ
pravijo, da gre za norost, in zahtevajo
zamenjavo tlaka in izklop grelcev, ki
grejejo most.
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Danes bo sprva sončno, 
popoldne se bo pooblačilo. 
Jutri in v nedeljo bo pretežno
oblačno. Občasno bodo krajevne
padavine. Hladneje bo.

VREME

jutri: pretežno oblačno ..
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Molk najbolj škoduje
Cerkvi
"Čeprav se v katoliški Cerkvi zgodi le
del primerov spolnega nasilja, je to
ne odvezuje od odgovornosti za ta
dejanja," pravi dr. Andrej Saje, gene-
ralni tajnik Slovenske škofovske kon-
ference in vodja posebne ekspertne
skupine.

12, 13
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Naravni porod 
v porodni hiši
Mlada mamica Tina Hauptman z Ble-
da je svojo drugo hčerko Zalo rodila v
porodni hiši v sosednji Avstriji. "Vsa-
ko žensko bi peljala tja!" je nad svojo
porodno izkušnjo navdušena Tina, ki
je želela roditi na drugačen, bolj nara-
ven način.
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Elan lani posloval 
brez izgub
Skupina Elan je lani kljub veliki krizi
na navtičnem trgu po dolgih letih
spet poslovala pozitivno, po nerevidi-
ranih podatkih je bilo dobička za 150
tisoč evrov. Zadolženost jim je lani
uspelo zmanjšati za sedem milijonov
evrov.

17

EKONOMIJA

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Marjana Ahačič

Radovljica - Potem ko je bilo
pred dobrim letom med Ra-
dovljico in Lescami zgrajeno
krožišče, na katerega se pri-
ključi regionalna cesta iz
Lipniške doline, so prejšnji
mesec vendarle začeli graditi
tudi povezovalno cesto od
krožišča naprej do nekdanje
magistralne ceste Lesce-Čr-
nivec. "Novozgrajena cestna
povezava bo Lesce in Radov-
ljico razbremenila tranzitne-
ga prometa in voznikom iz
Lipniške doline olajšala do-
stop do glavne ceste," je bil
na novinarski konferenci za-

dovoljen župan Janko S. Stu-
šek. Delavci podjetja Gratel
bodo tako po načrtih že do
konca poletja zgradili 460
metrov povezovalne ceste, ki
se bo na glavno cesto priklju-
čila v obliki klasičnega T-
križišča. Cesto bodo opremi-
li s protihrupno zaščito, ure-
dili javno razsvetljavo in pri-
padajočo komunalno infra-
strukturo ter kolesarsko pot.

Investicija je vredna 735 ti-
soč evrov, pri čemer znaša
delež Direkcije RS za ceste
645 tisoč evrov, delež Obči-
ne Radovljica pa je nekaj
manj kot devetdeset tisoč ev-
rov. Cestnih odsekov, po-

trebnih temeljite prenove,
pa je v občini Radovljica še
veliko. Kot je povedal Tomaž
Willenpart, vodja sektorja za
investicije na DRSC, jih je
samo v Načrtu razvojnih
programov RS vključenih za
okoli pet milijonov evrov;
nekateri med njimi, na pri-
mer most čez Savo v Podnar-
tu, na sredstva čakajo že več
kot desetletje. Sicer pa je žu-
pan Stušek v sredo še enkrat
zatrdil, da bosta do konca
poletnih počitnic v sklopu
rekonstrukcije regionalne
ceste zgrajena tudi pločnik
in avtobusno postajališče
pred osnovno šolo v Lipnici.

Končno povezava z magistralko
Povezovalno cesto, ki bo tranzitni promet iz Lipniške doline preusmerila
mimo Lesc in Radovljice, bodo zgradili do konca poletja.

Povezovalna cesta iz Lipniške doline prek krožišča med Radovljico in Lescami do nekdanje
magistralke naj bi bila zgrajena do konca avgusta. / Foto: Gorazd Kavčič

Mateja Rant

Bled - Prenova dveh ambu-
lant skupne površine skoraj
170 kvadratnih metrov je
bila vredna slabih dvesto ti-
soč evrov. Polovico sredstev
sta v sorazmernem deležu,
glede na število prebivalcev,
prispevali blejska in gorjan-
ska občina, dvajsetodstotni
delež pa je zagotovilo minis-
trstvo za zdravje. Trideset ti-
soč evrov je za obnovo na-
menila še Gorenjska banka,
ki je poskrbela tudi za uredi-
tev zabavnega parka v otro-
škem dispanzerju.

Stavba zdravstvenega
doma je bila po besedah di-
rektorja Leopolda Zonika
zgrajena pred več kot 45

leti, zato so bile že v prete-
klosti potrebne številne pre-
nove. "Imeli smo srečo, da
smo v občini Bled našli do-
brega partnerja, ki se je za-
vezal, da bo za naložbe pri-
speval polovico sredstev.
Tako župani kot svetniki so
se namreč zavedali, da so
proračunska sredstva, na-
menjena varovanju zdravja,
dolgoročna naložba v do-
brobit vseh občanov." V sre-
do so tako odprli še dve pre-
novljeni splošni ambulanti
za delo družinskega zdrav-
nika. Ob tem se Zonik ni
mogel izogniti problemati-
ki pomanjkanja zdravnikov
na periferiji.

Odprli prenovljeni ambulanti
V sklopu prireditev ob občinskem prazniku so v blejskem zdravstvenem domu v sredo odprli dve
povsem prenovljeni splošni ambulanti.

Leto LXIII, št. 28, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Ob občinskem prazniku so v blejskem zdravstvenem domu
odprli dve prenovljeni splošni ambulanti. / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Jesenice - V ponedeljek po-
poldne so na spletni strani
HK Acroni Jesenice objavili
vest, da je v Ratečah šest ho-
kejistov napadlo in brutalno
preteplo trenerja Mika Po-
smo. Incident naj bi se zgo-
dil že v soboto, ko so fantje
obiskali trenerja, da bi sku-
paj skušali razčistiti promet-
no nesrečo mladega vratarja
Aleksandra Petrova. Kaj se je
v resnici zgodilo, policija še
raziskuje, Miha Rebolj, Ga-
ber Glavič, Aleš Remar, Da-
vid Slivnik in Anže Terlikar
pa so že v torek zanikali na-
pad na trenerja ter sporočili,
da so se z njim zgolj hoteli
pogovoriti. Kakšna je resnica
glede incidenta, uradno še ni

jasno, na dan pa so prišle šte-
vilne zgodbe o popivanju in
neprimernem obnašanju
tako trenerja kot njegovega
prijatelja in hkrati hokejista
Acronija Jesenic Todda Elika.
Posledica incidenta je bila
tudi sredina seja upravnega
odbora HK Acroni Jesenice,
na kateri so se odločili, da na-
štetim igralcem (poleg njih
pa še Andreju Hebarju, ki
naj bi prav tako sodeloval pri
incidentu in mu je pogodba
pri klubu po sezoni pretekla)
v prihodnjih dneh odpovedo
pogodbe. Prav tako so obso-
dili nasilništvo in popivanje
ter, kot so zapisali na spletni
strani, zamrznili pogovore o
nadaljnjem sodelovanju s
trenerjem Mikom Posmo.
Več na 11. strani.

Šesterici odpoved pogodb
Namesto slavja ob novem naslovu državnih 
prvakov v hokeju so Gorenjsko minule dni 
pretresale novice o pretepu in pijančevanju.

� 4. stran



2
GORENJSKI GLAS

petek, 9. aprila 2010POLITIKA danica.zavrl@g-glas.si

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Leto prej so uza-
konili politične stranke in
kmalu je nastala vrsta tedanji
oblasti opozicijskih strank.
Prva med njimi je bila Slo-
venska kmečka zveza pod
vodstvom Ivana Omana, za
njo pa še Slovenska demo-
kratična zveza, Socialdemo-
kratska stranka Slovenije,
Slovenski krščanski demo-
krati, Zeleni Slovenije, Slo-
venska obrtniška stranka.
Konec leta 1989 so se pove-
zale v koalicijo Demos (s
predsednikom Jožetom Puč-
nikom) in na cvetno nedeljo,
8. aprila 1990, nastopile na
prvih demokratičnih volit-
vah. Nasproti so jim stale
stranke, nastale iz nekdanjih
družbenopolitičnih organiza-
cij: Stranka demokratične
prenove, Zveza socialistične
mladine Slovenije in Sociali-
stična stranka Slovenije. Vo-
livci so volili 240 delegatov v
tedaj še tridomno skupščino:

v družbenopolitični zbor,
zbor občin in zbor združene-
ga dela. Volili pa so tudi pred-
sednika in člane predsedstva
Slovenije. Za predsednika je
bil takrat izvoljen Milan Ku-
čan, njegovi protikandidati
pa so bili Jože Pučnik, Ivan
Kramberger in Marko Dem-
šar. Za člane predsedstva so
volivci izbrali Matjaža Kmec-
la, Cirila Zlobca, Dušana Plu-
ta in Ivana Omana. Na volit-

vah v slovensko skupščino je
zmagala koalicija Demos s
54 odstotki vseh glasov, od
njenih strank pa je bila naj-
uspešnejša SKD s 13 odstotki
glasov volivcev. Sicer pa je
največ (17,3 odstotka volilnih
glasov) takrat dobila stranka
SDP, naslednica Zveze ko-
munistov Slovenije. Predsed-
nik prve skupščine je postal
France Bučar, prvo vlado pa
je sestavil Lojze Peterle. Ena

poglavitnih nalog prve demo-
kratične oblasti je bila osa-
mosvojitev Slovenije, potem
pa se je začela spreminjati
zakonodaja s ciljem spremi-
njanja ekonomskega siste-
ma. Demosova vlada je zdr-
žala dve leti, nato je razpadla,
nasledila jo je vlada Janeza
Drnovška. Vlada stranke
LDS se je nato obdržala do
leta 2004, ko je na volitvah
zmagala desnica, predsednik
vlade pa za štiri leta postal Ja-
nez Janša. Vlada Boruta Pa-
horja pa se je po poldrugem
letu znašla v krizi, saj se me-
nja že četrti minister, z izsto-
pom iz vladne koalicije pa
grozi stranka LDS.

Dvajsetletnico prvih demo-
kratičnih volitev v Sloveniji
so včeraj počastili s slavnost-
no sejo državnega zbora. Po-
leg predsednika Državnega
zbora Pavla Gantarja je bil
slavnostni govornik tudi te-
danji predsednik Skupščine
Republike Slovenije France
Bučar. 

Obletnica prvih volitev
Osmega aprila 1990 so bile prve večstrankarske volitve v Sloveniji, na katerih je koalicija Demos 
zmagala s 54 odstotki glasov.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Pletemo copatke
Neverjetno je, koliko žensk se zbere v avli Gorenjskega gla-
sa vsako prvo sredo ob 17. uri, in to samo z namenom, da
bi naredile dobro delo za nekoga drugega, da bi pomagale
po najboljših močeh. Pletejo namreč copatke za novorojen-
čke, ki se bodo rodili v kranjski porodnišnici. Odločile so se,
da bodo spletene copatke prinašale k nam na Gorenjski
glas, kjer jih bomo shranjevali. Pred predajo, ki naj bi bila
dvakrat letno, pa se bodo spet zbrale in posamezne pare co-
patk zavile v paketke. Ker je skupina začela delovati po vzo-
ru Babic z dežele, ki so aktivne na območju Lesc, tudi ta no-
voustanovljena skupina potrebuje ime. Eden od predlogov
je, da bi se imenovale Muce Copatarice. Če imate morda
tudi vi kakšno idejo za ime skupine, vas vabimo, da nam jo
pošljete na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj, ali na
koticek@g-glas.si. Vsak predlog bo nagrajen. Če pa se želi-
te tudi vi družiti z nami in plesti, vas vabimo, da se nam pri-
družite že 5. maja ob 17. uri na našem srečanju.
Babice z dežele so letos napletle toliko copatk, da so jih sto
parov poslale še na intenzivni oddelek Porodnišnice Ljublja-
na. Pri tem jim je pomagal tudi vrtec iz Lesc, kjer izdelujejo
razne okraske in obeske. Njihovega darila so se na oddelku za
nedonošenčke tako razveselili, da so jim poslali zahvalo, kjer
so napisali, da se bodo potrudili, da bodo tudi nedonošenčki
kmalu zrasli v živahne in ustvarjalne otroke, kot so oni. D. K.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARKO ŠUBIC iz Žirov.

Ljubljana 

Poslanci za ministra potrdili Dorjana Marušiča

Poslanke in poslanci državnega zbora so v sredo na izredni
seji najprej sprejeli informacijo o odstopu dosedanjega mini-
stra za zdravje Boruta Miklavčiča, nato pa po nekajurni raz-
pravi za novega ministra potrdili Dorjana Marušiča. V raz-
pravi so poslanci koalicije in opozicije pozitivno ocenili nje-
govo predstavitev, zlasti njegovo oceno o nujnosti prevetrit-
ve košarice zdravstvenih pravic, potrebo po strogi ločitvi
med delom zdravnikov v javnem sektorju in pri zasebnikih
ter potrebe po ukrepih za zagotovitev finančne vzdržnosti
zdravstvenega sistema. Dorjan Marušič je prisegel pred dr-
žavnim zborom, včeraj pa je prevzel posle od nekdanjega mi-
nistra in že sodeloval na včerajšnji seji vlade (na sliki). D. Ž.

Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - Ob koncu marca se je
na skupščini sestalo Združe-
nje borcev za vrednote NOB
Kranj. Organizacija, ki šteje
25 krajevnih organizacij, v
katerih je 1650 članov, je
prek 63 delegatov na skupšči-
ni volila nove organe. Dose-
danji predsednik Andrej Ba-
bič (v organih borčevske
organizacije je delal tri dese-
tletja) je bil ob tej priložnosti
imenovan za častnega pred-
sednika. "Zasluženo," je de-
jal novi predsednik Marjan
Gorza iz Preddvora, ki vodi
tudi tamkajšnjo krajevno
organizacijo. "To je poseb-
nost, zamisel zanjo pa se je
porodila na osnovi mojih iz-
kušenj iz Domžal, kjer sem
tri desetletja vodil atletski

klub, ob odhodu pa so mi do-
delili častno funkcijo. Drago-
cenega sodelovanja Andreja
Babiča bomo v organizaciji
veseli še naprej. Letos nas
čaka kar nekaj nalog, osred-
nja bo sodelovanje na prire-

ditvi ob 65-letnici zmage nad
fašizmom in nacizmom, že
27. aprila pa vabimo na tradi-
cionalni pohod prijateljstva
in spominov v Udin boršt."
Kranjsko združenje je sicer
organizator osmih lastnih

prireditev, sicer pa se udele-
žujejo 24 prireditev po vsej
Sloveniji. Z njimi krepijo
vrednote NOB, da ne utonejo
v pozabo. Sicer pa prenaša-
nje vrednot na mlajšo gene-
racijo ni povsem brez uspe-
ha, saj se v borčevsko organi-
zacijo vključuje vse več mlaj-
ših ljudi in v primerjavi z ak-
tivnimi borci NOB predstav-
ljajo že polovico članstva.
Med nalogami, ki jih omenja
novi predsednik, so tudi reor-
ganizacija občinskih in kra-
jevnih organizacij, priprava
spletne strani, povezava z
mediji, povezava z združe-
njem veteranskih organizacij
in seveda povečanje članstva.
"Smo nepolitična organizaci-
ja in je med nami dobrodošel
vsak, ki ceni vrednote NOB,"
pravi Marjan Gorza.

Imajo tudi častnega predsednika

Danica Zavrl Žlebir

Brdo - V sredo se je na Brdu
sestal svet LDS in se kar dva-
najst ur ukvarjal z zapletom,
ko je po sporu med pravosod-
nim ministrom Alešem Za-
larjem in generalno državno
tožilko Barbaro Brezigar pre-
mier Borut Pahor odločil, da
slednja ostane na svojem po-
ložaju. Svet najmanjše vlad-

ne stranke je tako glede na
koalicijske zaveze in vladne
prioritete, ki so bile dogovor-
jene soglasno med koalicij-
skimi partnerji, sedaj od
predsednika vlade zahteva,
da do ponedeljka, 12. aprila,
izpolni tri pogoje: umakne
naj oznako zaupnosti z mag-
netograma sestanka, na kate-
rem so sodelovali predsednik
vlade, minister za pravosodje,

generalna državna tožilka in
višja državna tožilka, tako da
minister magnetogram lah-
ko predstavi koaliciji in javno-
sti; javno naj podpre ugotovit-
ve ministra za pravosodje iz
poročila o kršitvah vodstve-
nih dolžnosti generalne dr-
žavne tožilke, s katerim se je
vlada že seznanila in na kate-
rega takrat ni bilo nobene pri-
pombe, in javno naj podpre

izpeljavo nadaljnje reforme
vodenja, organizacije in delo-
vanja državnega tožilstva z
novim zakonom o državnem
tožilstvu, ki ga je pripravilo
ministrstvo za pravosodje.
Predsednico Katarino Kresal
je svet stranke pooblastil, da v
primeru neizpolnitve ome-
njenih zahtev prične posto-
pek za izstop LDS iz vladne
koalicije. V političnih stran-
kah ultimat LDS že odmeva,
na pobudo stranke Zares pa
naj bi Borut Pahor pred odlo-
čitvijo sklical vrh koalicije. 

LDS grozi z izstopom iz koalicije

France Bučar Pavel Gantar

Marjan Gorza in Andrej Babič  / Foto: Tina Dokl

Na oddelku intenzivne nege so se copatk in okraskov zelo
razveselili.
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Mateja Rant

Bled - "Osnovna pedagoška
dolžnost je, da mlade navdu-
šimo za znanje. Šola ostaja
ključna za socializacijo, grad-
njo osebnosti in karierno pot
vsakega posameznika," je na
začetku 21. srečanja osnov-
nošolskih ravnateljev na Ble-
du zbrane nagovorila držav-
na sekretarka na ministrstvu
za šolstvo in šport Alenka
Kovšca. Predstavila jim je ne-
kaj ključnih novosti, ki se v
prihodnje obetajo na šol-
skem področju, in jih pozva-
la k skupnemu oblikovanju
šolske politike.

V proceduri sta ta čas dva
zakona, zakon o vrtcih in za-
kon o šolski prehrani. "Veli-
ko energije vlagamo v to, da
bi plače zaposlenih v vrtcih
prešle na državo. Želimo na-
mreč poenotiti prispevek
staršev za enak program," je
kot ključni poudarek iz zako-
na o vrtcih izpostavila Alen-
ka Kovšca. Z novim zako-
nom o šolski prehrani pa ni-
kakor ne ukinjajo dijaške
prehrane, je poudarila, am-
pak bi po novem tako dija-
kom kot tudi učencem krili
dve tretjini stroška za mali-

co. Kriterij za doplačilo star-
šev bo lestvica otroških do-
datkov oziroma dohodkovni
razred. Na podlagi tega, je
pojasnila Alenka Kovšca, bi
bila tretjina dijakov še vedno
upravičena do povsem brez-
plačne malice. 

V pripravi pa je tudi zakon
o usmerjanju otrok s poseb-
nimi potrebami. Tako naj bi
bilo po novem že ob vstopu
v šolo jasno, katere izobraže-

valne potrebe ima otrok in
kateri strokovnjaki naj mu
pri tem pomagajo. "Sedanji
način, ko smo pri otroku
ugotavljali predvsem pri-
manjkljaje in mu na podlagi
tega dodelili učno pomoč, je
bil strokovno nezadosten.
Zato se bo poleg tega uvedla
še možnost svetovalnih sto-
ritev," je razložila Alenka
Kovšca. Preden pa bo zakon
stopil v veljavo, je še dodala,

bodo vzpostavili mrežo stro-
kovnih institucij, na katere
se bodo lahko obrnile šole.
Z zakonom o strokovnih de-
lavcih na področju vzgoje in
izobraževanja pa naj bi
predvsem utrdili učiteljsko
stroko in njen ugled. Po be-
sedah Alenke Kovšca ta si-
cer ni slab, a bi bil lahko bi-
stveno boljši, zato je prav,
meni, da tudi učitelji dobijo
svoj zakon.

ODGOVORNA UREDNICA 
Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Boštjan Bogataj, Alenka Brun, Igor Kavčič, Suzana P. Kovačič,
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Utrdili naj bi ugled učiteljev
Na področju šolske zakonodaje se obeta kar nekaj novosti, med drugim naj bi svoj zakon dobili tudi
učitelji.

Jasna Paladin

Mengeš - Voda iz mengeške-
ga vodovoda, ki je bila zaradi
vdora fekalij nekaj dni ne-
užitna, je od nedelje naprej
tudi uradno neoporečna, a
odgovornosti za dogodek, za-
radi katerega je pomoč zara-
di resnejših zdravstvenih te-
žav poiskalo več deset obča-
nov, tudi teden dni kasneje
še vedno ni prevzela nobena
uradna služba in še vedno ni
jasno, kako so fekalije prišle
v pitno vodo.

Na JKP Prodnik, kjer skr-
bijo tudi za mengeško vodo-
vodno omrežje, so v torek
predstavili svojo plat zgod-
be, v kateri krivdo odločno
zavračajo. "JKP Prodnik je v
sredo, 31. marca, prejel ob-
vestilo o zaključku vzdrže-
valnih del na vodovodu v ob-
čini Komenda. Na obvestilo
smo bili pozorni, vendar
nismo pričakovali takšnih
posledic, saj smo tudi sami
vzdrževalci povezanega vo-
dovoda in smo pri vzdrže-
valnih delih izredno pozor-
ni. Potem ko je Komunala
Kamnik v Komendi vzdrže-
valna dela zaključila, je v
Mengeš iz njihove smeri
pritekla onesnažena voda.
Takoj smo izvedli postopke
obveščanja, omejili uporabo

vode, sprali cevovode, jih
dezinficirali in vzeli vzorce,"
je povedal direktor Prodnika
Marko Fatur in poudaril, da
so zadnje mikrobiološke
raziskave pokazale, da je
voda zdaj neoporečna. Pou-
daril je, da na kakovost vode
iz vodovodnega sistema Kr-
vavec nimajo vpliva in da je
skrajni čas, da se tudi za ob-
čino Mengeš uredi preskrba
z vodo iz črpališč na Menge-
škem polju, iz katerih se že
oskrbujeta občini Domžale
in Trzin.

Nekdanji župan Tomaž
Štebe je prepričan, da bi bilo
mogoče z učinkovitejšim in
obveščanjem več resnih
okužb domačinov, ki so zara-
di prebavnih motenj iskali
zdravniško pomoč, prepreči-
ti, zato je že podal zahtevo za
izredno sejo. Župan Franc
Jerič je zahtevo označil za
pretirano in politično ter do-
dal, da bodo o zadevi raz-
pravljali na redni seji, ki bo
prihodnji teden. Povedal je
tudi, da se bo občina Mengeš
v prihodnosti povezala tudi s
kamniškim vodovodom.

Odgovorni na Komunali
Kamnik komentarja na očit-
ke glede povzročitve onesna-
ženja še niso podali, saj čaka-
jo na ugotovitve sanitarnega
inšpektorja.

Kaj je onesnažilo
mengeško vodo?
Komunalne službe svojo odgovornost zavračajo,
o onesnaženju vode minuli teden bodo na 
prihodnji seji razpravljali tudi mengeški svetniki.

Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Svetovno lioni-
stično gibanje je še veliko
starejše, seže v leto 1917, in je
danes med največjimi dobro-
delnimi organizacijami na
svetu. V 206 državah sveta v
Lions klubih deluje 1,3 mili-
jona prostovoljcev. Prvi Li-
ons klub v Sloveniji je bil
ustanovljen pred dvajsetimi
leti, v 52 klubov je sedaj
vključenih 1460, v 19 Leo
klubov pa še tristo članov.
Danes bo v Cerkljah ustanov-
ljen 53. Lions klub, kar je po
besedah guvernerke Distric-
ta 129 - Slovenija Polonce
Kukec lep način za praznova-
nje jubileja. Pod geslom Po-
magamo je sicer rdeča nit
skrbi lionistov po vsem svetu
pomoč slepim in slabovid-
nim, pomagajo pa tudi dru-
gim ljudem, sodelujejo v
programih za mladino in si s
svojimi akcijami prizadevajo
za utrditev miru v svetu. Slo-
venski Lions klubi so v dveh
desetletjih delovanja zbrali
skupaj 4,5 milijona evrov, a
prispevali tudi veliko prosto-
voljnega dela, ki ga niso ma-

terialno ovrednotili. Prvi gu-
verner Districta 129 - Slove-
nija, prejemnik lionističnega
priznanja ambasador dobre
volje in kandidat za enega od
direktorjev Lions clubs Inter-
national Janez Bohorič, sicer
predsednik uprave kranjske
družbe Sava, je pred velikim
dobrodelnim koncertom na
kratko spregovoril o zgodovi-
ni tega svetovnega dobrodel-
nega gibanja, o sestavi te
organizacije in vsebinah nje-
nega dela. Dejal je, da je Slo-
venija z 52 Lions klubi poleg

Islandije najgosteje posejana
dežela. Lionisti so po njego-
vih besedah ljudje, ki se radi
družijo in hkrati kaj dobrega
storijo za svoje okolje in za
ljudi, ki so manj srečni od
njih. Poudaril je tudi, da se
mora vedno natanko vedeti,
za kaj so namenjeni prispev-
ki, in po pravilih te medna-
rodne organizacije mora biti
vsak cent porabljen namen-
sko. Tako bo tudi s prispevki,
ki jih bodo zbrali na jutriš-
njem dobrodelnem koncertu
v Križankah. Nameni so štir-

je, razlagajo organizatorji:
urejanje parka slepih in sla-
bovidnih v Celju, štipendije
za socialno ogrožene dijake
in študente, prispevek fun-
daciji za razminiranje za žrt-
ve z vojnih območij, podprli
pa bodo tudi program med-
narodne organizacije lioni-
stov pod naslovom School
Box. Na koncertu bodo na-
stopili odlični slovenski glas-
beniki: Terrafolk, Tokac iz
skupine Dan D, Oto Pestner,
Jadranka Juras, Janez Benči-
na Benč, skupina Ave, Anže
Palka in New Flamenco Orc-
hestra, Mak Grgič, Pavle Ka-
vec s skupino Oko in Lions
Band. Na novinarski konfe-
renci pred koncertom je Bo-
jan Cvetrežnik (Terrafolk)
pojasnil svoj motiv za sodelo-
vanje na dobrodelnih kon-
certih. Dejal je, da to počne,
da si opere vest. Ne zna na-
mreč opredeliti, kaj potrebu-
jejo drugi, manj srečni, pa
tudi tega ne, kaj potrebuje
sam, je dejal glasbenik, ki je
s prijatelji tega dne na ulici
igral za ljudi, v tem mesecu
pa sodeluje še na dveh do-
brodelnih koncertih. 

Za obletnico dobrodelni koncert
Jutrišnji veliki dobrodelni koncert v ljubljanskih Križankah je eden od dogodkov, s katerim bodo 
proslavili dvajsetletnico ustanovitve prvega Lions kluba v Sloveniji.

Kitarist Anže Palka, v ozadju prvi guverner slovenskih lionistov
Janez Bohorič in sedanja guvernerka Polonca Kukec.  
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Marjana Ahačič

Dvorska vas - "Če bomo na
koncu leta lahko govorili o
30-odstotni povprečni zase-
denosti, bom zadovoljna,"
je svoje cilje strnila nova di-
rektorica hotela Drnča v
Dvorski vasi Mojca Krašo-
vec, ki je vodenje decembra
lani odprtega hotela prevze-
la v začetku marca. 

Kje vidite glavne prednosti,
ki jih ponuja destinacija v
Dvorski vasi? 

"Imamo odlično infra-
strukturo, Drnča je zelo 
dober produkt na zanimivi
turistični destinaciji: vse je
blizu - letališče Brnik, turistič-
ni kraji, kot sta Bled, in Bo-
hinj, smučišča, pa tudi pre-
stolnica. Pomembno je inve-
sticijsko razmišljati o zaokro-
ženem produktu. Hotel ima
vse, kar imajo veliki, kar po-
meni, da je lahko zanimiv za
različne tipe gostov: od doma-
činov, ki jih želimo pritegniti
s ponudbo wellnessa, do tako
imenovanega kongresnega
turizma, za katerega imamo
prav tako odlične možnosti.

Že sredi tega meseca bomo
tu organizirali prve poroke -
zanimanje zanje je res veliko,
intenzivno pa tudi delamo na
tem, da v dogovoru z zdravni-
ki začnemo izvajati medicin-
ski del ponudbe. Če želimo
doseči normalno zasedenost,
mora biti hotel poln vse leto:
možnosti za to je dovolj.

In slabosti?
"V času, ko se je za samo

investicijo lepo skrbelo, je
bilo absolutno premalo skrbi
posvečene trženju. Morda je

tako zato, ker je investitor
specialist na drugem podro-
čju. Druga slabost pa je izra-
zito slaba podoba investicije
v medijih in javnosti. Obču-
tek imam, kot da ljudje niko-
li niso šli prek prvih odloč-
nih nestrinjanj, povezanih
predvsem z idejo o uveljav-
ljanju igralništva. No, stvari
se počasi spreminjajo na bo-
lje ... tudi domačini so že za-
čeli hoditi k nam na kavo."

Kakšna je trenutna finanč-
na situacija?

"Tudi trenutnih finančnih
težav ne moremo zanikati, a
sem prepričana, da jih bomo
z resnim zagonom presegli.
Vseh dvaindvajest zaposle-
nih z nekaj zamika redno do-
biva plače. So realne možno-
sti, da hotel začne sprotno
poravnavati stroške, za kar
potrebujemo petdesetodstot-
no zasedenost. Od aktivnosti,
ki jih peljemo zdaj, pa je od-
visno, kakšna bo situacija je-
seni. Če bomo letos celo leto
povprečno tridesetodstotno
zasedeni, bom zadovoljna."

Prvo leto: trideset odstotkov
V hotelu Drnča v Dvorski vasi bi bili v prvem letu zadovoljni s tridesetodstotno zasedenostjo. 

Mojca Krašovec, direktorica hotela Drnča / Foto: Tina Dokl

Depala vas

Obnova ceste 
in gradnja pločnika

Občina Domžale se bo v
prihodnjih tednih lotila ob-
nove ceste v Depali vasi, saj
so z gradnjo plinifikacije in
zamenjavo drugih komunal-
nih vodov končali posege v
cestišče. ”Cestišče v Depali
vasi je v slabem stanju, po-
javljajo se udarne jame, ja-
ški so nad nivojem ceste,
zato je treba cesto obnoviti,
hkrati s tem pa bomo zgra-
dili tudi pločnik in javno raz-
svetljavo, ki je v tem strnje-
nem naselju do sedaj ni
bilo. Za ureditev smo prido-
bili tudi nepovratna evrop-
ska sredstva,” je povedal Iz-
tok Obreza, vodja občinske-
ga oddelka za investicije, in
dodal, da bi lahko začeli de-
lati v mesecu maju in kon-
čali v treh mesecih. Gre za
eno večjih investicij letoš-
njega leta, vredno dobrih
štiristo tisoč evrov. J. P. 

Mateja Rant

Pokljuka - "Moja prva naloga
bo postaviti poslovanje hote-
la na zdrave temelje, saj se je
v preteklosti premalo pozor-
nosti posvečalo promociji.
Zato se bomo trudili pripra-
viti programe, ki bodo priva-
bili ljudi," je poudaril Rado
Urevc, ki so ga nadzorniki
marca soglasno izbrali med
sedmimi kandidati, ki so se
prijavili na razpis za novega
direktorja Šport hotela Po-
kljuka. Ponudbo v hotelu na-
merava v prihodnje dopolni-
ti s centrom dobrega počut-
ja, s pozitivnim pristopom
pa računa, da mu bo uspelo
preseči tudi slabe odnose
med zaposlenimi.

Po podatkih, s katerimi
razpolaga ta čas, je bil hotel
čez zimo zaseden zgolj tride-
setodstotno, kar pomeni,
pravi Urevc, da ne dosegajo
niti praga donosnosti, saj bi
za to moral biti hotel napol-
njen vsaj štiridesetodstotno.
"Zato bomo najprej posku-
šali povečati zasedenost ho-
tela, in sicer bomo oblikovali
posebne pakete, v katerih bo
vsak lahko našel kaj zase.
Ljudje si namreč danes želi-

jo aktivnih počitnic, Poklju-
ka pa je idealna za vse, ki iš-
čejo aktiven oddih v miru,"
pravi Urevc. Ob tem se zave-
da, da je vsak začetek težak.
"Upam, da se bo o Pokljuki,
ki je dvajset let samo propa-
dala, spet širil dober glas. Ča-
robne palčke pa nimam." Se-
stal se je že tudi z vsemi za-
poslenimi, ki jih je ta čas
osem, na osebnih razgovo-
rih. "Poskušal bom ustvariti
zdravo jedro ljudi, ki me spo-
štujejo in jim zaupam, da to

peljemo naprej," je pojasnil.
Že jeseni pa naj bi po njego-
vih načrtih lahko začeli ure-
jati center dobrega počutja,
ki naj bi ga dokončali do
zimske sezone. "Lastnika,
to sta Sklad za spodbujanje
razvoja Triglavskega narod-
nega parka in Brest Pohi-
štvo Cerknica, sta namreč v
primeru, da bomo dosegli
dobre rezultate pri poslova-
nju, pripravljena še naprej
vlagati v hotel," je še pouda-
ril Urevc.

Poudarek promociji hotela
Vodenje Šport hotela Pokljuka je pred kratkim prevzel Rado Urevc, 
ki bo poskušal ljudi na Pokljuko privabiti s pomočjo posebnih paketov 
aktivnega oddiha.

Rado Urevc / Foto: Tina Dokl

Lom pod Storžičem 

Igrišče ob šoli v Lomu

Občina Tržič se je lani odločila, da bo ob podružnični šoli v
Lomu zgradila šolsko igrišče in parkirišče. Delavci Podjetja
za urejanje hudournikov so že novembra lani po postavitvi
pilotov izkopali del brežine in začeli graditi oporni zid. Kot
je povedal delovodja Marjan Hribar, je ta zid že narejen,
končujejo pa tudi popravilo starega opornega zidu ob cesti.
Prek 260 kvadratnih metrov veliko igrišče bodo asfaltirali že
aprila. Do sredine maja bodo izdelali tudi ograjo na novem
opornem zidu in rampo na vhodu, ki bo med poukom zapr-
ta. Celotna naložba bo stala občino 142 tisoč evrov; tri tiso-
čake bosta prispevala tudi OŠ Tržič in KS Lom. Mateja Ma-
lovrh iz Občine Tržič je dejala, da bodo že letos poskrbeli
tudi za obnovo igral na otroškem igrišču. S. S.

Šenčur

Letos osem občinskih nagrajencev

Na predlog komisije za priznanja so občinski svetniki v Šen-
čurju na zadnji seji potrdili letošnje občinske nagrajence.
Zlati priznanji bosta prejela Ivanka Lipar za predano delo na
kulturnem, še zlasti pevskem področju v Vogljah in Janez
Brolih za dolgoletno zavzeto delo v dobrobit vasi Hotema-
že. Srebrna priznanja bodo prejeli Marko Pipan za dolgolet-
no aktivno delo v PGD Prebačevo-Hrastje, Janez Rogelj
za aktivno delo v Rdečemu križu Visoko in drugih društvih,
Bojan Maček za prispevek k razvoju vasi Voklo in dolgo-
letno delo v PGD Voklo ter Vida Črmelj za dolgoletno delo v
dobro KS Trboje. Bronasto priznanje bodo podelili Alešu
Okornu za dolgoletno delo v PGD Šenčur, društvu Godlarji
in drugih društvih, s spominskim priznanjem pa bodo 
nagradili uredniški odbor v sestavi Franc Kržan, Emil Leon
Sekne, Ciril Sitar, Franc Štefe Miško in Jože Bohinc za 
izdajo zbornika Šenčursko območje med nemško okupacijo
in NOB. Občinska priznanja bodo prejeli na slavnostni 
akademiji ob letošnjem občinskem prazniku, ki ga v Šenčur-
ju praznujejo 23. aprila. A. H.

"Ministrstvo za zdravje bi
moralo poskrbeti za spre-
membe v sistemu izobraže-
vanja in nagrajevanja za
zdravnike v zdravstvenih do-
movih, ki so oddaljeni od ur-
gentnih središč, saj poleg
svojega opravljajo še delo na
urgenci. Njihova odgovor-
nost je večja in bi bilo zato
prav, da so temu primerno
nagrajeni," razmišlja Zonik.

Sami pa se bodo trudili zago-
tavljati dobro opremo, orga-
nizacijo dela in delovne raz-
mere. S tem se je strinjal
tudi direktor Osnovnega
zdravstva Gorenjske Jože
Vetrnik, ki pravi, da vsako
leto precej sredstev nameni-
jo tudi za naložbe. Letos naj
bi tako za ta namen zagotovi-
li 2,5 milijona evrov, pri če-
mer se največje pridobitve
lahko obetajo v Kranju z no-
vim digitalnim rentgenom. 

Odprli prenovljeni ambulanti

�1. stran
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Mateja Rant

Bled - Ob sprejetju odloka o
plovnem režimu lani so
upoštevali tudi pripombe ne-
katerih lastnikov čolnov, ki
se že vrsto let ukvarjajo z od-
dajanjem plovil, a bi po tem
odloku ostali brez privezov.
Zato so določili enoletno
prehodno obdobje, v kate-
rem bi si lahko uredili privez
v za to določenem pristaniš-
ču. 

Omenjeno prehodno ob-
dobje so določili tudi zato,
ker so domnevali, da bodo v
roku enega leta od uveljavit-
ve odloka sprejeli občinski
prostorski načrt, v katerem
bodo kot pristanišča določili
tudi dele obale, ki se že se-
daj uporabljajo za pristaja-
nje. Pri tem so imeli v mis-
lih predvsem pristanišči za
tako imenovane labodke in
čolne družine Polak. Ker pa
v tem času prostorskega na-

črta še niso sprejeli, so to
prehodno obdobje podaljša-
li še za eno leto. Ob tem so
svetniki predlagali, da se
podaljšanje omeji zgolj za
obstoječe priveze, sicer bi se
v tem času lahko pojavili še
novi. Ob tem se je direktor
občinske uprave Boris Ma-
lej strinjal, da bodo tudi v
okviru novega prostorskega
načrta iskali rešitve pred-
vsem za prej omenjeni pri-
stanišči in čolne na Mli-

nem, saj bi sicer kmalu
imeli preveč pomolov. Pri-
veze za te čolne naj bi zago-
tovili v čolnarni, ki jo bodo
uredili v sklopu novega sod-
niškega stolpa. V odlok pa
so po novem dodali še dolo-
čilo, da morajo biti čolni
varno privezani na objektih
za privezovanje oziroma z
ustrezno napravo zaklenje-
ni, če lastnika ni zraven. Za
neupoštevanje tega določila
so predvideli tudi kazni.

Podaljšali prehodno obdobje
S spremembami odloka o določitvi plovnega režima po Blejskem jezeru so podaljšali prehodno 
obdobje za ureditev privezov.

Suzana P. Kovačič 

Kranj - Parkiranje okrog
kranjskega zdravstvenega
doma (ZD) se je deloma ure-
dilo s postavitvijo zapornice
na osrednjem parkirišču.
Prva ura parkiranja v času
delovnika je brezplačna, vsa-
ka začetna nadaljnja ura sta-
ne evro. "Na splošno pa je
okrog ZD na voljo zelo malo
prostih parkirišč, veliko jih
je tudi ograjenih. Veliko sta-
novalcev iz okoliških blokov

parkira pri nas in veliko je ti-
stih, ki so namenjeni v ZD,
pa parkirajo pred bloki. To je
neurejeno. Garažna hiša v
prizidku ZD je v večinski la-
sti zasebnikov, ki pa stran-
kam ne dovolijo parkiranja.
Za uslužbence javnega zavo-
da je v garažni hiši na voljo le
eno parkirno mesto. Težave
imamo tudi s parkiranjem
rešilcev, za katere imamo po-
sebej garažo, a so parkirani
drug za drugim zaradi po-
manjkanja prostora, zato da

so sploh lahko pod streho.
Torej že za obstoječa vozila
primanjkuje prostora, pa se
naš vozni park postopoma še
širi zaradi vse večjih potreb
po prevozih z reševalnimi vo-
zili. V letošnjem letu dobimo
tudi novo reševalno vozilo, ki
pa ga ne bomo mogli parki-
rati v garaži pod ZD," je opo-
zorila direktorica ZD Kranj
Lili Gantar Žura, dr. med., in
dodala, da se tudi nanjo obra-
čajo jezni bolniki, ki nimajo
kje parkirati, vendar ureditev

dodatnih parkirišč ni v njeni
moči. Na občini so bili s po-
jasnilom kratki: Mendi Ko-
kot iz službe za odnose z jav-
nostjo je sporočila: "V garaži
prizidka ni javnih parkirnih
mest. Kar se tiče lastništva
zemljišča in zgradbe, je obo-
je v solastništvu MO Kranj in
zasebnikov, ki so kupili po-
slovne prostore za opravlja-
nje zdravstvenih storitev. De-
leži so različni, vendar vpis v
zemljiško knjigo še ni oprav-
ljen." 

Za bolnike še premalo parkirišč 
Direktorica kranjskega zdravstvenega doma je razložila, zakaj pacienti ne morejo parkirati v garaži
prizidka zdravstvenega doma. 

Stojan Saje

Naklo - Od lanske jeseni gra-
dijo zahodno od naselja Na-
klo nov avtocestni priklju-
ček. Po krajšem premoru po-
zimi dela vidno napredujejo.
Prejšnji teden so položili
grobi asfalt na odseku ceste
od podvoza pod avtocesto
proti vasi Žeje. Ta odsek je
dobil ta teden še fini asfalt in
cestne oznake, urejen pa je

tudi priključek z lokalne ce-
ste na avtocesto proti Radov-
ljici. 
Delavci Cestnega podjetja
Kranj že gradijo prvo krožiš-
če na robu Naklega. Drugo
krožišče pri gramoznici Jur-
čkovo polje bodo začeli gra-
diti takoj po zapori tamkajš-
nje lokalne ceste. Novi pri-
ključek Naklo bo v celoti do-
grajen pred letošnjim pole-
tjem.

Gradnja novega priključka

Kranj

V pripravi občinski prostorski načrt

Na seji mestnega sveta zadnjo sredo v marcu so bili na
dnevnem redu trije ključni dokumenti, kot je povedal kranj-
ski podžupan Stane Štraus: "Prvi se nanaša na dolgoročni
družbeni plan, drugi na prostorsko ureditvene pogoje
(PUP), tretji pa na občinski prostorski načrt (OPN). Lahko
bi šli samo v izdelavo OPN, ker pa gre za zelo kompleksen
proces, smo se odločili, da bomo šli vzporedno še v plan in
PUP. V planu so "skrite" pomembne vsebine, na primer
nova poslovna cona Hrastje v izmeri približno dvajset hek-
tarov, visokošolski center na Zlatem polju, selitve kmetij iz
vaških jeder na obrobje." Dokumenta sta bila na seji v dru-
gi obravnavi, svetniki so ju potrdili.
Veliko je bilo tudi že predlogov sprememb prostorskih ak-
tov, ki se obravnavajo v OPN. Gre za obsežen dokument, na
seji je bil sprejet v prvi obravnavi. Na javno razgrnitev bo
šel, ko bodo na občini pridobili mnenja nosilcev urejanja
prostora, to je ministrstev in zavodov ter odgovor na okolj-
sko poročilo. "Od vsega tega je odvisno, koliko hitra bo pot
do realizacije," je poudaril Štraus. Župan Damijan Perne je
povedal, da se bodo vseh pomembnih konkretnih tem lotili
v nadaljevanju priprave dokumenta. "Gre za zelo pomemb-
ne vsebine, ki se nanašajo na oblikovanje zunanjega cestne-
ga obroča z novim priključkom na avtocesto, na zagotovitev
primernih lokacij za razvoj gospodarstva, na razvoj univer-
zitetnega središča, turistične dejavnosti. Velik poudarek je
na razvoju krajine kot funkcionalnega ekološkega in oblikov-
no uravnoteženega sistema ter okolja, ki bo varno in prijet-
no za bivanje." S. K.

Dragomelj

Odprli regionalni nadzorni center

V Dragomlju pri Domžalah so v sredo, 7. aprila, tudi urad-
no odprli regionalni nadzorni center, s katerim bo DARS
na enem mestu združil vrhunsko tehnologijo za vodenje,
upravljanje in nadziranje prometa na širšem območju
ljubljanskega cestnega obroča v celotnem dolenjskem av-
tocestnem kraku ter delu gorenjske avtoceste. Delavcem
DARS-a bo v pomoč kar štiristo videonadzornih kamer na
trasi avtocest in hitrih cest ter v predorih. Slavnostnega
odprtja so se na povabilo predsednice uprave DARS-a Ma-
teje Duhovnik in direktorja Direkcije RS za ceste Gregorja
Ficka udeležili tudi ministra Patrick Vlačič in Franc Križa-
nič ter domžalski župan Toni Dragar. Regionalni nadzorni
center, ki bo bistveno prispeval k večji prometni varnosti,
bo v prihodnje možno nadgraditi v državni center za
upravljanje prometa. J. P. 

Laze v Tuhinju

Odprli prenovljeni 
kulturni dom

Občina Kamnik je v zadnjih
štirih letih v sistematično
obnovo kulturnih domov po
vsej občini namenila dobre-
ga pol milijona evrov, od
tega 74 tisočakov za kultur-
ni dom na Lazah v Tuhinju.
Povsem prenovljeno dvora-
no z novimi garderobami in
sanitarijami so slovesno
odprli v sklopu praznovanj
ob občinskem prazniku. Na
slovesnosti sta poleg župa-
na Toneta Smolnikarja
spregovorila tudi predsed-
nik KS Tuhinj Marko Kodra
in predsednik Kulturnega
društva Tuhinj Matjaž Gor-
jan. Prav člani slednjega
društva, ki velja za enega
bolj aktivnih v občini, so se
dvorane razveselili najbolj,
saj tudi letos nastopajo s
svojo predstavo. Po urad-
nem odprtju je sledila okro-
gla miza o kulturnih mož-
nostih v občini. Občina v le-
tošnjem letu nadaljuje ob-
novo kulturnega doma v
Motniku, sredstva pa so na-
menjena tudi za obnovo
kulturnega doma v Špitaliču
ter v Šmartnem. J. P. 
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Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Norost, v Škof-
ji Loki ogrevamo most, so v
Združenju civilnih iniciativ
v Škofji Loki naslovili izjavo
za javnost, v kateri oporekajo
izbiro apnenčastega tlaka za
most, češ da bi ob izbiri gra-
nita slednji ne potreboval
ogrevanja. Grelci mostu (z
močjo 28 kilovatov) so po tr-
ditvah združenja le v januar-
ju porabili 4921 kilovatnih
ur električne energije. S to
energijo bi lahko imelo 246
tisoč slovenskih družin eno
uro prižgano sijalko, pravijo
civilni pobudniki, ki so kri-
tični tudi do izvedbe klanči-
ne od brvi proti staremu
delu mesta, češ da ima pres-
trm naklon in da bi jo mora-
li v interesu varnosti pešcev
podaljšati. Od občine zahte-
vajo, naj zamenja tlak in iz-
klopi grelce, saj je ob splošni
obubožanosti ljudi takšno
ravnanje "zapravljiva škofje-
loška posebnost".

Na zadnji seji občinskega
sveta je vprašanje o stroških
gretja mostu postavil tudi
občinski svetnik Anton Per-
šin (SDS). Na občini so na
očitke odgovorili, da je most
tlakovan s posebej obdelani-

mi ploščami iz hotaveljske-
ga marmorja, ki preprečuje-
jo drsenje. Tako imenovani
hotaveljčan je tradicionalno
lokalno gradivo, ki se upo-
rablja tudi za gradnjo (oblo-
go) zunanjih objektov, ute-
meljujejo izbiro na občini.
Odločitev o vgradnji talnega
gretja pa po besedah Jerneja
Tavčarja iz občinske službe
za stike z javnostjo ni pove-
zano z izbiro kamnite talne
obloge, pač pa z zimskim

soljenjem. Slednje razjeda
in uničuje armirano beton-
sko konstrukcijo brvi, ob
ogrevanju slednje ni potreb-
no, poleg tega pa talno gret-
je zagotavlja tudi varen pre-
hod pešcem. V letošnji zim-
ski sezoni je gretje "obrato-
valo" 457 ur, porabljenih je
bilo okoli deset tisoč kilovat-
nih ur električne energije.
Talno gretje se sicer vključi
pri zunanji temperaturi
plus tri stopinje in hkrati

stoodstotni zračni vlagi.
"Pavšalni strošek ogrevanja
je v letošnji zimi znašal oko-
li sedemsto evrov, povsem
natančen znesek bo znan
po koncu sezone, ko bomo -
tako kot sleherno gospo-
dinjstvo - prejeli poračun,"
odgovarjajo na občini. O
klančini pa pravijo, da je
varna, narejena pa je začas-
no, dokončno jo bodo ure-
dili ob celoviti ureditvi Can-
karjevega trga.

V Škofji Loki ogrevajo most
Lani obnovljena brv v Škofji Loki, v katero so vgrajeni grelci, da ob zmrzali ne drsi, je močno razgrela
javnost. V Združenju civilnih iniciativ pravijo, da gre za norost, in zahtevajo zamenjavo tlaka in izklop
grelcev, ki grejejo most.

info@g-glas.si

�  Nenavadni spyker C8 aileron
�  Novi BMW serije 5
�  BMW 335i kupe in cabrio 
�  Najhitrejši luksuzni kupeji 
�  Primerjava med vsemi tremi Renaulti RS
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Ana Hartman

Železniki - Negativno poslo-
vanje zavoda, ki upravlja pla-
valni bazen, športno dvora-
no, muzej in dva lokala, se
vleče že vrsto let. "Lani smo
imeli 53.400 evrov izgube, od
tega 17 tisoč evrov še iz prete-
klih let," je povedala direkto-
rica Magdalena Rejec, od ka-
tere je župan Mihael Prevc že
zahteval sanacijski program.
Kot je pojasnil župan, občina
kot ustanoviteljica zavoda
skrbi za investicijsko vzdrže-
vanje objektov in namenja
del denarja za plače zavoda,
ne bo pa mogla v nedogled
pokrivati izgube: "V času re-
cesije se mora občina obna-
šati racionalno. Pričakujem
sanacijski program, v kate-
rem bo direktorica predlagala
rešitve. Če zavod v sedanji
obliki ne more poslovati po-
zitivno, bo treba razmišljati o
reorganizaciji." 

Direktorica, ki še ne želi
razkriti svojih predlogov za
izhod iz rdečih številk, raz-
mišlja, da bo treba ugotoviti,
ali so bila izhodišča leta 2002
ustanovljenega zavoda že na
začetku napačno zastavljena:
"Pojavljajo se dileme, zavod
namreč skoraj polovico pri-
hodkov ustvari z gostin-
stvom. Čemu naj se torej po-
svečam - izvajanju javne služ-

be ali lokaloma? Vsekakor bo
treba ugotoviti, na kakšen na-
čin zavod lahko posluje pozi-
tivno, ali pa reči, da sploh ne
more." 

Kot pravi, se bo treba tudi
odločiti, ali bo 34 let star in
energetsko potraten plavalni
bazen, ki ustvarja največjo iz-
gubo (letno okoli štirideset ti-
soč evrov), še upravljal zavod:
"Ena od možnosti je tudi od-
daja v najem, dejstvo pa je, da
je na bazenu nemogoče zago-
toviti pozitivno poslovanje.
Lani smo našteli 8700 indivi-
dualnih kopalcev, kar je tri ti-
soč manj kot leto poprej, po-
leg tega pa bazen v dopoldan-
skem času uporabljata le OŠ
Železniki in OŠ Škofja Loka -
Mesto." Zaradi dvomesečne
obnove in konkurence je lani
z izgubo posloval celo lokal
pri bazenu, prav tako tudi lo-
kal v dvorani, direktorica pa
računa, da bosta oba že letos
znova prinesla dobiček, tako
kot v preteklih letih. Med
glavnimi vzroki za negativno
poslovanje našteva tudi manj-
še število komercialnih prire-
ditev v športni dvorani ter viš-
je stroške vzdrževanja, ogre-
vanja in električne energije.

Direktorica namerava s
stanjem in težavami seznani-
ti tudi svet zavoda, problema-
tiko pa bodo obravnavali tudi
občinski svetniki. 

Ratitovec z izgubo
Javni zavod Ratitovec je tudi lani posloval 
negativno, s 53.400 evrov izgube. 

Protestniki iz Združenja civilnih iniciativ Škofja Loka (ob nekem drugem protestu) 
prečkajo ogrevani most.

Boštjan Bogataj

Volča - "Naša voda je več let
onesnažena, upravljavec pa
ne ukrepa," pravi Mojca Na-
stran, uporabnica vode vaške-
ga vodovoda Volča, ki ga
upravlja Franc Arnolj in ne
občina, ki mora sicer po zako-
nu zagotavljati preskrbo s pit-
no vodo. Hkrati se mašijo tudi
cevi v hiši, še pravi Nastrano-
va: "Pa tudi upravljavec ne so-
deluje s krajani in jih ne ob-
vešča o dejanskem stanju
vode. Pravi, da ni nič narobe, v
resnici pa sem bila zaradi
vode večkrat bolna."

Vodo mora prekuhavati,
tudi menjava cevi (po devetih
letih) je drag poseg. Ne ve, za-
kaj se sovaščani bojijo preno-
sa upravljanja vodovoda na ob-
čino, ki bi zagotavljala kako-
vostno pitno vodo, hkrati pa bi
plačevali zgolj porabo. "Sedaj
dobivamo čuden obračun, vsi
plačujemo enako." "Naša voda
je predvsem moralno oporeč-
na. Vodovod smo zgradili pred
leti, z vstopom v Evropsko uni-

jo pa so se spremenili kriteriji
in je zato voda občasno nekoli-
ko slabše kvalitete," pojasnjuje
Franc Arnolj in zavrača vse
očitke o nesodelovanju s sose-
di in lastniki vodovoda. 

V prihodnjih mesecih bo
tudi problem oporečnosti vode
rešen, saj bodo za dezinfekcijo
poskrbeli najprej s kloriranjem
vode, nato pa z montažo UV si-
jalke in filtra. "Vse imamo že
naročeno," izhod vidi Arnolj, ki
o brezplačnem prenosu vodo-
voda na občino ne želi slišati,
saj so ga vaščani zgradili sami
in pred leti tudi obnovili. Na
občini Gorenja vas-Poljane po-
jasnjujejo, da je vodovod v za-
sebni lasti, kljub temu pa ima-
jo določeno odgovornost. 

"Notranji nadzor je poka-
zal, da so bili vzorci vode ne-
skladni s predpisi, zato bo tre-
ba izvesti stalno dezinfikacijo
vode, do nadaljnjega pa jo mo-
rajo vaščani prekuhavati," je
potrdila Kristina Knific iz ob-
činske uprave. V občini je si-
cer 26 vodovodov, le štirje pa
so javni, pri vseh pa občina

plačuje analize in tudi izobra-
ževanje upravljavcev. V večini
primerov je vse v redu, le v
Volči v zadnjem času prihaja
do težav, med drugim tudi v
komunikaciji, pravi Knifičeva:
"Zato smo pripravili dva iz-
redna sestanka, na zadnjega
smo povabili vse lastnike ozi-
roma uporabnike in jih sezna-
nili s stanjem in zahtevami
zakonov in pravilnikov."

Do danes, 9. aprila, naj bi se
lastniki odločili, ali bodo vodo-
vod prenesli v upravljanje ob-
čine ali bo ostalo sedanje sta-
nje. Prenos na občino bi za
vaščane pomenil višjo ceno
(0,2 evra na kubični meter, v
prihodnosti tudi omrežnino),
hkrati pa odpravil vse stroške
vzdrževanja. Da voda v Volči
ni le onesnažena, ampak tudi
vroča, pa kažejo odzivi vseh
omenjenih v članku. Arnolj
nas je pozival, da naj bomo pri
pripravi članka modri, na ob-
čini so prosili, če lahko pregle-
dajo lastne odgovore, Nastra-
nova pa dan po izpovedi, če
lahko objavo umaknemo.

Vroča voda z Volče
Voda iz vaškega vodovoda Volča je biološko oporečna, med uporabniki,
lastniki in občino pa vladajo napeti odnosi.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Več kot tisoč gledal-
cev, med njimi tudi nekdanji
sotekmovalci ter prijatelji,
sorodniki in znanci Erduana
Braimija, so se na velikonoč-
no nedeljo zbrali v športni
dvorani na Planini, kjer so
člani BK Kranj pripravili
mednarodni turnir v njegov
spomin. "Prvega aprila je mi-
nilo dve leti, odkar se je kot
sovoznik na motorju ubil
naš takrat 23-letni boksar. Bil
je kar sedemkratni prvak Slo-
venije, zmagovalec na tek-
mah evropskega in svetovne-
ga pokala, bil pa je tudi kan-
didat za nastop na olimpij-
skih igrah. Računali smo, da
bi po nastopu na olimpijskih
igrah šel v Avstrijo ter začel
nastopati kot poklicni bok-
sar. Po nesreči in tragični
smrti smo se odločili, da
bomo njegov spomin najlep-
še ohranili s prirejanjem
mednarodnih boksarskih
turnirjev," je povedal njegov
nekdanji trener Dušan Ča-
vič, ki je za organizacijo tur-
nirja poskrbel tako lani kot
letos. 

Letos so na turnirju poleg
domačih tekmovalcev, čla-
nov BK Kranj, nastopili tudi
gostje iz drugih slovenskih
klubov ter boksarji in boksar-
ke iz Hrvaške, Srbije ter Bos-
ne in Hercegovine. V ringu

dvorane na Planini sta se
najprej pomerila domača
boksarja Aleš Jereb in Mev-
ljudin Zećiri, boljši pa je bil
Jereb, ki je zmagal z 2 : 1. V
drugi borbi je člana Dolomi-
tov iz Ljubljane Ednana Krli-
čevića z 2 : 1 premagal Saša
Jaklič (BiH), v tretji borbi pa
je bila Tjaša Kolar (Ravne na
Koroškem) s 3 : 0 boljša od
Hrvatice Nataše Vaci.

Prava poslastica za gledal-
ce je bil obračun dveh mla-
dih boksarjev. Štirinajstletni
domačin Željko Jeftinić je
kar s 3 : 0 premagal dve leti

starejšega kadetskega prvaka
Srbije do 54 kilogramov Iva-
na Timotijevića in dokazal,
da je nov up kranjskega bok-
sa. Svoj sloves najboljše bok-
sarke je potrdila domačinka
Andreja Bešter, ki je v kate-
goriji do 60 kilogramov z 2
: 1 premagala odlično prva-
kinjo Srbije Bojano Ranić.
Za še eno zmago domačih
je na koncu poskrbel Edvin
Remdedović, ki je v katego-
riji do 75 kilogramov prema-
gal Antonia Mikulića (BiH).
"Med sedmimi močnimi
borbami želim izpostaviti

zlasti zmago Željka Jeftinića
- Rockyja, ki je velik talent,
zelo delaven in predan tre-
ningu. Prav tako se je izka-
zala Andreja Bešter, ki naj
bi šla te dni na Poljsko na
tekmo svetovnega pokala,
vprašanje pa je, ali nam bo
uspelo zbrati denar za od-
hod na tekmo. Že sedaj pa
nas skrbi, kako bo z denar-
jem za odhod na avgustov-
sko prvenstvo na Madžar-
skem," pravi Dušan Čavić,
ki v BK Kranj redno trenira
okoli dvajset boksarjev in
boksark. 

Boksarskih upov ne manjka
Dobri dve leti po smrti perspektivnega kranjskega boksarja Erduana Braimija so člani Boksarskega
kluba Kranj pripravili 2. turnir v njegov spomin, na njem pa so blesteli tudi mladi domači boksarji.

Vilma Stanovnik

Ljubljana, Bled - Do sveto-
vnega hokejskega prvenstva
divizije I, ki ga po treh letih
znova gostili Slovenija, je le
še dober teden dni. Nasled-
njo soboto, 17. aprila, bodo
namreč v dvorani Tivoli na
sporedu uvodni obračuni
med šestimi ekipami, ki se
bodo med seboj udarile za
zmago na prvenstvu in s tem
uvrstitev v elitno divizijo. Po-
leg naše reprezentance so to
še reprezentance Madžarske,
Poljske, Velike Britanije, Hr-
vaške in Južne Koreje. Kot je
na priložnostni tiskovni kon-
ferenci pred prvenstvom po-
vedal sekretar Matjaž Žargi,
priprave ne prvenstvo pote-
kajo po načrtih. Stroškov z
organizacijo prvenstva bo
okoli štiristo tisoč evrov, dvo-
rana pa bo za eno tekmo lah-
ko sprejela nekaj manj kot
4300 gledalcev. Cena vstop-

nic za tekme, ko bo igrala
naša reprezentanca, bo 18 ev-
rov za vzhodno tribuno in 15
evrov za zahodno tribuno, za
druge vstopnice pa bo treba
odšteti deset evrov. Kot so
povedali organizatorji, je
bilo že v predprodaji zlasti
veliko zanimanja za vstop-
nice na tekme madžarske
reprezentance, Madžari pa
so tudi takoj razgrabili
vstopnice za tekmo med
Slovenijo in njihovo ekipo.

Seveda se glasne spodbu-
de s tribun želijo tudi naši

hokejisti, ki so se na pripra-
vah v Tivoliju zbrali minuli
ponedeljek. Prvi trening je
sicer vodil pomočnik selek-
torja Dany Gelinas, v torek
pa se je moštvu pridružil
tudi glavni trener reprezen-
tance John Harrington. Ita-
lijanski Asiago, ki ga sicer
trenira Harrington, se je
namreč uvrstil v finale itali-
janskega prvenstva, toda
Američan se je vseeno odlo-
čil, da se čim prej pridruži
naši reprezentanci. "Vzrok
za to je bila naša skupna že-

lja, da se Slovenija znova
uvrsti med svetovno hokej-
sko elito, prav tako pa me je
k tej odločitvi zavezal dogo-
vor s Hokejsko zvezo Slove-
nije. Po obeh pripravljalnih
turnirjih na Madžarskem in
Japonskem ter treningih tu-
kaj, v Tivoliju, si že pred-
stavljam okvirno postavo
ekipe, vendar pa bo moštvo
dokončno znano 14. aprila,"
je povedal John Harrington. 

Odločitev o postavi moš-
tva za prvenstvo bo selektor
laže sprejel tudi potem, ko
bo reprezentanca v ponede-
ljek ob 19. uri na Bledu od-
igrala prijateljsko tekmo z
reprezentanco Japonske,
14. aprila ob 20. uri pa v Ti-
voliju še z reprezentanco
Danske. Vstopnice za obe
tekmi bodo po deset evrov.
Na tekmi z Dansko naj bi že
nastopila ekipa, ki bo Slove-
nijo nato zastopala na prven-
stvu. 

Slovenski risi že brusijo zobe
Naša hokejska reprezentanca se je v začetku tega tedna zbrala v Tivoliju, v nedeljo pa prihaja na
Bled, kjer se bodo naši hokejisti v pripravljalni tekmi pred bližnjim svetovnim prvenstvom 
v ponedeljek pomerili z ekipo Japonske.

Boksarji in boksarke so se pomerili v sedmih borbah, v dvoboju med Alešem Jerebom in
Mevljudinom Zećirijem pa je bil boljši Jereb (z rdečim zaščitnim pokrivalom). / Foto: Matic Zorman

Čeprav je bil na selektorjevem seznamu sprva tudi
Anže Kopitar, je od konca prejšnjega tedna že jasno,
da 22-letnega Hrušičana ne bo v Slovenijo. Moštvo
Los Angeles Kings se je namreč v ligi uvrstilo v
končnico tekmovanja, veliko pa je k temu prispeval
prav Anže, ki se že veseli svojega prvega nastopa 
v končnici NHL.

Vilma Stanovnik

Bled - Potem ko je odbojkar-
jem ACH Volleyja uspelo
doseči zastavljeni cilj in so
se uvrstili v drugi del lige
prvakov, so se najprej izka-
zali proti italijanski ekipi
Macerato, nato pa so za pre-
boj med najboljše štiri ev-
ropske ekipe ugnali še av-
strijski Tirol. Tako bodo ta
konec tedna prvič udeležen-
ci finala najelitnejšega klub-
skega tekmovanja, ki bo po-
tekalo v poljskem Lodžu.
Poleg naših prvakov bodo
tam nastopili še Dinamo iz
Moskve, italijanski Trentino
ter domača ekipa Belecha-
tow. Ekipa ACH Volleyja se
bo jutri ob 18.30 v polfinalu
pomerila z aktualnimi sve-
tovnimi klubskimi prvaki,
Trentinom. Čeprav naših
odbojkarjev nihče ne šteje
za favorite turnirja, pa bodo

skušali dokazati, da uvrsti-
tev med najboljše ekipe ni
bila naključje. 

"Zavedamo se, da smo si
pot na finalni turnir resnič-
no zaslužili, na njem pa se
bomo skušali izkazati z naj-
boljšo igro, ki jo znamo in
zmoremo. Koliko bo to ve-
ljalo proti najboljši ekipi na
svetu, pa bomo videli," je
pred odhodom na Poljsko
povedal kapetan Andrej 
Flajs in dodal, da je že igra-
nje na turnirju zanje nagra-
da. Zmagovalca jutrišnjih
polfinalnih tekem se bosta v
nedeljo ob 14.30 pomerila v
velikem finalu, poraženca
pa bosta za tretje mesto ig-
rala v nedeljo ob 11.30. 

Na finale za nagrado
Blejski odbojkarji bodo jutri in v nedeljo prvič 
igrali na sklepnem turnirju štirih najboljših 
moštev stare celine.

Brdo pri Kranju

Ivan Simič še naprej predsednik NZS

Znano je, da je po aferi, katere vzrok je bila nagrada igral-
cem za uvrstitev na svetovno nogometno prvenstvo,
predsednik Nogometne zveze Slovenije Ivan Simič ponudil
odstop. O tem so med drugim na sredini skupščini na Brdu
razpravljali delegati naše krovne nogometne organizacije in
nato odločili, da naj predsednik Simič še naprej ostane prvi
mož NZS. Prejel je namreč 21 zaupnic in le pet nezaupnic.
Kot je Simič povedal po skupščini, bo s svojo ekipo nadalje-
val delo, ki so ga začeli. Lažje bo tudi zato, ker so končno
sprejeli tudi pravilnik o nagrajevanju igralcev. V. S.

Kranj

Naši zdravniki so najboljši smučarji na svetu

Konec marca je v avstrijskem Lechu potekalo svetovno pr-
venstvo zdravnikov in farmacevtov v alpskem smučanju.
Tradicionalno se je prvenstva udeležila ekipa slovenskih
zdravnikov, združena z nekaj predstavniki slovenskih far-
macevtov. Kot so po vrnitvi povedali gorenjski zdravniki, je
tekmovanje potekalo v prekrasnem spomladanskem vre-
menu, organizatorji pa so pripravili dve tekmi v slalomu in
veleslalomu, super veleslalom pa je zaradi ponoči zapadle-
ga snega in premehke proge odpadel. S kar 14 uvrstitvami
na stopničke so slovenski tekmovalci dosegli največji uspeh
do sedaj, saj so v točkovanju ekip prvič v zgodovini tek-
movanja zasedli prvo mesto in prejeli prehodni pokal. V. S.

Slovenski zdravniki so se na svetovnem prvenstvu prvič
veselili ekipne zmage.
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Občina Preddvor, Dvorski trg 10, 4205 Preddvor, 
obvešča, da je objavila

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za oddajo poslovnega prostora v najem

Predmet javnega razpisa je neopremljen poslovni prostor v prvem
nadstropju novozgrajenega objekta Zdravstvene postaje Preddvor
na Belski cesti v Preddvoru v skupni izmeri 110,35 m2 (trije prostori
- 37,30 m2, 33,80 m2, 39,25 m2 - z možnostjo povezave) s
souporabo skupnih prostorov.
Rok za oddajo ponudb je 30. aprila 2010 do 12. ure, vsi ostali
pogoji razpisa pa so objavljeni na spletni strani www.preddvor.si.

Stojan Saje

Podljubelj - Prebivalci Pod-
ljubelja se spominjajo, da so
po dograditvi nove ceste na
Ljubelj leta 1962 uredili tudi
priključek do hiš na jugovz-
hodnem delu vasi. Pod nek-
danjo progo za motokros in
ob teniškem igrišču je pet
hiš, do katerih je bil možen
dostop s priključka na desni
strani ceste v smeri Ljubelja.
Tega so 1. aprila letos zaprli,
zato je nastalo več težav. Sko-
zi 2,5 metra visok podvoz
pod glavno cesto lahko pelje-
jo le osebna vozila. Kot je
opozoril Franci Janc iz Pod-
ljubelja, bi to utegnilo zaple-
sti posredovanje gasilcev ob
požaru. Otežen je odvoz od-
padkov, prizadeta pa je tudi
dejavnost dveh podjetnikov.

"Eden od prebivalcev Pod-
ljubelja je obvestil Direkcijo
za državne ceste, Policijo in
Občino Tržič, da so razmere
na tem priključku nevarne
zaradi stalnih prevozov lesa
in odpadnih materialov s to-
vornjaki iz tega dela vasi. Po
ogledu so ugotovili, da je de-

setletja uporabljani priklju-
ček črna gradnja. Zapora do-
voza z glavne ceste se mi zdi
preoster in prehiter ukrep. S
tržiškimi gasilci smo si že
ogledali možnost za dovoz z
intervencijskimi vozili prek
bivše proge za motokros, ki
ni dobra. Občina bo pripravi-
la projekt za ureditev in lega-
lizacijo priključka. Prizade-
vali si bomo, da bosta oba
podjetnika uredila svoja par-
kirišča za tovornjake v skla-
du s predpisi. Morda bosta
celo pomagala, da bomo za-
gotovili denar za naložbo," je
povedal Borut Sajovic, žu-
pan Občine Tržič.

Ta problem bo občina res
morala rešiti hitro. Ob obis-
ku smo se prepričali, da se je
tovornjak Komunale Tržič
komaj prebil po ozki maka-
damski cesti iz vasi. Voznik
je dejal, da vsakič prevozi več
kilometrov. Člani družine
Ahačič iz Podljubelja pa so
izrazili željo, da bi bila Obči-
na Tržič uspešnejša pri reše-
vanju težav s tovornjaki, o
katerih so v kraju večkrat le
razpravljali.

Črni cestni
priključek zaprt
Do hiš v spodnjem delu Podljubelja je možen
dostop le z osebnimi avti. Za zaporo priključka
so krivi tovornjaki.

Priključek z glavne ceste v Podljubelju je zaprt; tovornjak 
Komunale Tržič se je prebil po ozki cesti in čakal, da je 
lastnik umaknil tovornjak s parkirišča.

Padalec vzletel in padel 

V sredo popoldne se je pod
vzletiščem na Ambrožu pod
Krvavcem ponesrečil jadral-
ni padalec. Takoj po vzletu
ga je vzgonski veter dvignil
v zrak ter mu deloma zaprl
jadralno padalo. M. G.

Matjaž Gregorič

Kranj - Sodnica Andrijana
Ahačič je v razpravni dvorani
okrožnega sodišča v Kranju
ugotovila, da na zatožni klo-
pi ni dveh akterjev domnev-
nega vloma v poslovalnico
SKB v Kranjski Gori, ki se je
zgodil oktobra predlani. Zato
je bilo prvega dela sojenja
konec že v dobri minuti, saj
jo je sodnica zaključila s skle-
pom "glavna obravnava se
ne izvede" in določila 9. junij
za novo sojenje, ko bodo tudi
prebrali obtožnico.

Ta trojico domnevnih sto-
rilcev: Davorja Šabića, Veli-
borja Lipovca in Gregorja
Strleta bremeni, da so okto-
bra predlani oropali poslo-
valnico SKB banke v Kranj-
ski Gori, tako da so onespo-
sobili alarmne naprave, pre-
rezali rešetke in prišli v no-
tranjost objekta. Velikega
plena sicer ni bilo, saj so v
banki menda pogrešili le 150
evrov gotovine. 

Šabiča, ki je za rešetkami
zaradi vloma v ljubljansko
podjetje Orbico, od koder je
le pol leta po vlomu v kranj-
skogorsko banko skupaj s
pajdaši odnesel za 170 tiso-
čakov parfumov, bi morali v
sredo pripeljati na kranjsko
sodišče, a ga ni bilo. Manjkal
je tudi Dalibor Lipovac, sicer
brat dvojček Veliborja, ki bi
moral nastopiti kot priča, a je

zjutraj sporočil, da je zbolel. 
Prvooobtoženega 21-letne-

ga Šabića so policisti prijeli
med nadzorom prometa, ko
s kombijem ni upošteval nji-
hovih znamenj in je ustavil
šele, ko je z vozilom trčil v
hišno ograjo, od tam pa je
skušal peš pobegniti. Polici-
stom se je zazdel sumljiv
tudi zaradi rokavic, ki jih je
imel na rokah, in nogavic,
navlečenih prek čevljev. 

Tudi drugoobtoženi Ve-
libor Lipovac je na kranj-
sko sodišče prišel s sod-
nim dosjejem: skupaj z
bratom dvojčkom so mu
namreč zaradi izsiljevanja
in poskusa izsiljevanja so-
dili na ljubljanskem so-
dišču. Policisti so po vlo-
mu v enoto SKB banke v
Kranjski Gori sicer kmalu
prijeli osumljence, saj so
alarmne naprave kljub po-

škodbam v centralo pre-
nesle signal, da je v notra-
njosti objekta nekaj naro-
be. Osumljence so prestre-
gli v dveh sumljivih vozilih
in jih po pridržanju vkle-
njene privedli do preisko-
valne sodnice s kranjskega
sodišča. Po nekajurnem
zaslišanju so bili vsi iz-
puščeni na prostost, na
epilog zgodbe pa bo torej 
treba še počakati. 

Obtoženca niso pripeljali
na sodišče
Na kranjskem okrožnem sodišču bi se moralo v sredo začeti sojenje domnevnim 
vlomilcem v kranjskogorsko poslovalnico SKB banke.

Zaradi preložitve sojenja sta po nekaj minutah Velibor Lipovac in Gregor Strle zapustila
kranjsko sodišče. Foto: Tina Dokl

Matjaž Gregorič

Kranj - Kriminalisti Sektor-
ja kriminalistične policije
Policijske uprave Kranj so v
torek popoldne prijeli troji-
co, ki naj bi zagrešila kazni-
vi dejanji samovolje in pro-
tipravnega odvzema prosto-
sti. Osumljeni, gre za 51-let-
nega in 35-letnega državlja-
na Črne gore ter 56-Sloven-
ca, so si samovoljno vzeli
pravico, da so z verbalnimi
grožnjami in udarci v telo
in glavo poskušali od 44-

letnega Kranjčana izsiliti
plačilo 95 tisoč evrov. Ob
tem so ga potisnili na za-
dnji sedež avtomobila ene-
ga izmed trojice in ga odpe-
ljali, nadaljevanje kaznive-
ga dejanja pa so jim prepre-
čili kriminalisti.

Po policijskih navedbah
si je oškodovanec lani od
enega od osumljencev spo-
sodil 105 tisoč evrov z me-
sečno obrestno mero 3,5
odstotka. Večine denarja
mu ni uspelo vrniti in zato
je upnik pravico vzel v svo-

je roke in skupaj z drugima
dvema osumljencema na
dolžnika začel pritiskati z
grožnjami, ki so se v nada-
ljevanju stopnjevale in v 
torek pripeljale do fizič-
nega nasilja in protiprav-
nega odvzema prostosti.
Prijete osumljence so poli-
cisti v sredo zvečer pri-
vedli k preiskovalni sodnici
Okrožnega sodišča v Kra-
nju, ki je za vse tri odredila
ukrep prepovedi približe-
vanja oškodovancu in nje-
govemu bivališču. 

Policisti naredili konec
samovolji
V sredo so na kranjsko sodišče privedli trojico, osumljeno samovoljnosti in
pritiskov na oškodovanca, ki si je lani sposodil denar in ga ni vrnil.

Bled

Oskubil avtomobil

Neznanec je v noči na torek
vlomil v parkiran osebni avto-
mobil in iz njega demontiral
ter odvzel varnostne mehove
in sredinski del armaturne
plošče z avtoradiem. S svojim
"prizadevanjem" je naredil za
okoli dva tisoč evrov škode.
Policisti za varnostno ozaveš-
čenim nepridipravom še po-
izvedujejo. 

Golnik

Poškodovan gorski
kolesar

V ponedeljek zgodaj popol-
dne se je na pešpoti z Golni-
ka proti Gozdu ranil gozdni
kolesar. Ker se je ponesrečil
na težje dostopnem terenu,
so posredovali gorski reše-
valci in poklicni gasilci iz
Kranja, nato pa so zanj po-
skrbeli v kranjskem zdrav-
stvenem domu. M. G.
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Kako je zbledela jeseniška 
hokejska zvezdica

Zakonca Waller iz Velike 
Britanije je Bled povsem očaral.
Stran 10

Dr. Andrej Saje: "Molk 
o spolnih zlorabah najbolj 
škoduje Cerkvi." Strani 12, 13

Te dni je Gorenjsko, še posebej pa ljubitelje hokeja in privržence Acroni Jesenic presenetila vest, da naj bi hokejisti po tako želeni osvojitvi naslova državnih prvakov pretepli
svojega trenerja Mika Posmo. Sprva šokantna vest je potem postajala vse bolj vprašljiva. Na sliki: slavje po odločilni zmagi nad ljubljansko Olimpijo / Foto: Matic Zorman

Tina Hauptman z Bleda je
hčerko Zalo rodila v porodni
hiši v Avstriji. Stran 13



Christine in Frank Waller sta že vrsto
let stalna gosta hotela Golf na Bledu.
Nad Bledom sta tako navdušena, da ga
želita promovirati tudi v svoji domovini,
zato bosta avgusta na Bledu gostila
skupino angleških skavtinj.

10 petek, 9. aprila 2010

Zanimivosti

Mateja Rant

Zadnji obisk je bil nekaj
posebnega tudi zaradi tega,
ker je Frank Waller tokrat
na Bledu praznoval svoj 85.
rojstni dan, z njim pa tudi
več kot dvajset njegovih so-
rodnikov. Za presenečenje
so jima ob tej priložnosti
enega od apartmajev ozna-
čili z njunim imenom, da
sta se počutila skoraj kot
doma. Ob tem je Frank Wa-
ller pojasnil, da je že od pr-
vega obiska na Bledu v letu
1979 vedno nastanjen v
omenjenem hotelu, ki je
zato pravzaprav res njegov
drugi dom.

Na Bledu je leta 1987 spo-
znal tudi svojo ženo Christi-
ne, prav tako Angležinjo, in
od takrat na Bled prihajata
skupaj. "Oba ljubiva pokraji-
no - Bled z jezerom in hribi v
okolici je čudovit, zlasti ob
menjavanju letnih časov.
Tega pri nas ne vidiš v takem
obilju," nam je zaupala Chri-

stine Waller. "Zjutraj sem
pogledal skozi okno in zagle-
dal sneg v hribih," je nad pes-
trostjo naravnih danosti oča-
ran tudi Frank Waller. Še po-
sebej navdušena pa sta nad
tem, da jima že sama okolica
hotela ponuja toliko možno-
sti za sprehode v naravi. Vse
te sprehode sta podrobno
opisala v brošuri, ki sta jo pri-
pravila za sorodnike, ki so se
udeležili slavja ob Franko-
vem rojstnem dnevu. V njej
sta navedla tudi nekaj sloven-
skih besed, pospremljenih z
angleško izgovarjavo, ki bi
jim po njunem mnenju pri-
šle najbolj prav med biva-
njem v Sloveniji. Sama se
trudita govoriti slovensko,
pravi Christine, a jima izgo-
varjava povzroča velike teža-
ve. "Priznava pa tudi, da sva
kar malo razvajena, ker vsi
tako dobro govorite angle-
ško," je še dodala. 

Na Bled, pravita, najraje
prihajata spomladi in jeseni.
"Da ne srečava toliko Angle-

žev," sta se pošalila. Zanimi-
vo je, da sicer doma v Angli-
ji prav tako živita na turistič-
nem območju. "Živiva v bli-
žini mesta Stratford upon
Avon, kjer je bil rojen Shake-
speare. Tja si utirava pot
med turisti, ko greva naku-
povat," sta pojasnila in doda-
la, da pač vse to jemljeta kot
samoumevno, ker tam živi-
ta, kot obiskovalec pa na
stvari gledaš z drugačnimi
očmi. "Tu pa je za naju vse
novo. Bled nama ponuja
množico doživetij, že samo
če stopiš iz hotela. Lahko pa
se usedeš na avtobus in se
odpelješ recimo v Bohinj, pa
Ljubljano ..." Ob vsakem 
obisku, pravita, poskušata
početi kaj drugega. Christi-
ne je bila posebej navduše-
na, ko si je ob lanskem obis-
ku ogledala Škofjeloški pasi-
jon. "Bilo je zelo ganljivo do-
živetje!" Tudi ljudje, poudar-
jata, so zelo prijazni in ko-
munikativni, številni ju že
prepoznajo na cesti, tako da

imata na Bledu tudi vrsto
znancev in prijateljev.

Njun tokratni obisk je bil v
znamenju številnih obletnic.
Prav na Bledu se je Frank od-
ločil praznovati svoj 85. rojst-
ni dan, pri čemer se mu je
pridružilo kar 24 sorodni-
kov, od katerih pa le štirje še
nikoli niso bili na Bledu. S
Christine letos praznujeta
tudi dvajseto obletnico poro-
ke, zato sta v torek v cerkvi
sv. Martina ponovila svoje
poročne zaobljube. Okroglih
obletnic pa je letos še kar ne-
kaj, sta dejala. Christine bo
namreč slavila sedemdeseti
rojstni dan, njun zet šestde-
seti, dve vnukinji pa bosta
praznovali tridesetletnico.
"Razen tega sta se lani poro-
čila kar dva člana naše druži-
ne, zato so to zanje tudi neke
vrste medeni tedni. Vseka-
kor imamo veliko razlogov
za proslavljanje," sta nam v
soboto pred večernim slav-
jem še zaupala Frank in
Christine Waller.

Bled ju je povsem očaral
Med velikonočnimi prazniki so v hotelu Golf na Bledu znova gostili dva prav posebna gosta, zakonca
Waller iz Velike Britanije. Omenjenemu hotelu in Bledu namreč ostajata zvesta že vrsto let, obiščeta
ga vsaj dvakrat na leto. To je bil njegov sedeminštirideseti in njen sedemintrideseti obisk na Bledu.

Christine in Frank Waller

Dejan je svojo zbirko uredil v sobi starejše hčere, ko se je
odselila, najraje pa bi imel za zbirko svoje prostore. Tako
strastnega zbiratelja vsega o Formuli 1 v Sloveniji najbrž ni.

Največji del zbirke je posvečen Ferrariju, katerega pristaš je
že iz časov legendarnega Ayrtona Senne. Najbolj je
ponosen na fotografijo Schumacherja z avtogramom.

Matjaž Gregorič

"Najprej sem v mladih le-
tih zbiral modele avtomobil-
čkov, potem mi je mlajši
brat zbirko raznesel naokoli,
potem sem zbiral škatlice,
značke, nalepke, tudi glas-
bene plošče. Imel sem jih
več kot tristo, ko sem začel
zbirati modele dirkalnikov,
sem plošče podaril svojemu
šefu. Vso glasbo zdaj zbi-
ram na DVD zgoščenkah," o
svoji zbirateljski strasti pravi
Dejan Slavkovič. "Za For-
mulo 1 sem se začel zanima-
ti leta 1988, bil sem pristaš
pokojnega Ayrtona Senne in
sem zanj navijal do njegove
tragične smrti leta 1994. Že
takrat sem začel kupovati
modelčke dirkalnikov, težko
se jih je dobilo. Poudarek je
na Ferrariju, kajti po Senni
sem se dve leti odločal, za
koga bi navijal, na koncu
sem se odločil za Michaela
Schumacherja in začel navi-
jati zanj in za Ferrari. Po

Schumacherjevem odhodu
pa si nisem več strigel las,"
malo v šali pravi Dejan, ki je
po duši in prepričanju ostal
pristaš italijanskega poskoč-
nega konjička, ni pa si izbral
novega najljubšega voznika.
Ko se je letos v Formulo 1 vr-
nil Schumacher, je bila tež-
ka dilema, osebno je ocenil,
da je osemkratni prvak s
svojo vrnitvijo naredil veliko
napako.

V zbirki ima približno
dvesto modelov dirkalnikov
Formule 1, nekaj med njimi
je tudi ekskluzivnih. V lepo
urejeni sobici ima tudi mo-
dele čelad, slike, kapice, de-
koracije, nekaj oblačil, celo
vrsto nalepk in značk, revij,
knjig in drugega. "Od leta
1992 snemam vse dirke,
ima posnete komentarje, od-
daje pred dirko. Vse to arhi-
viram, najprej sem snemal
na videokasete, potem na
DVD zgoščenke, zdaj vse
prenašam na zunanje pom-
nilnike. Na dirko grem en-

krat na leto. Najbolj pri srcu
mi je Monza, imam veliko
željo, da bi me nekje nekdo
spravil v bokse, čeprav sem
enkrat že bil. Franci Jerančič
mi je enkrat priskrbel VIP-
vstopnico in takrat sem do-
bil avtograme dirkačev, tudi
Schumacherjevega, ki sem
ga čakal deset let."

Koliko denarja pa je vlože-
nega v zbirko, z mislijo, da
ne bo vedel točno povedati,
vprašam Dejana. "Sproti si
zapisujem in če seštejem
vse, je okoli 33 tisoč evrov,
časa, ki je bil posvečen ureja-
nju zbirke, pa ne more kupi-
ti nihče. Ovitki vseh zgoščenk
s posnetki dirk so opremljeni
s fotografijami, ki jih naj-
dem v revijah in s tem imam
ogromno dela, slikovno
opremljam tudi s fotografi-
jami s svetovnega spleta. To
sem začel delati pred letom
in pol, pa sem šele na polovi-
ci, čeprav sem vsak večer
vsaj dve uri pred računalni-
kom. Začel sem gledati tudi

motociklistične dirke, ki jih
zdaj tudi snemam, naročil
sem kolekcijo vseh motoci-
klov Valentina Rossija, s ka-
terimi je zmagal." 

Podobnih zbirateljev v
Sloveniji ni, Dejan je nekaj
časa sodeloval s precej mlaj-
šim Boštjanom Gramcem,
ki ima tudi veliko zbirko, a
je njegovo zbirateljsko strast
zamenjala ljubezen do de-
kleta. 

In kaj o njegovi zbiratelj-
ski strasti pravi družina?
"Družinski člani so do moje-
ga zbirateljstva zelo razume-
vajoči. Ne zamudim nobene
dirke, tudi če smo na morju,
pridem čez konec tedna na-
zaj in gledam in snemam.
Moji domači mi za rojstne
dneve in obletnice vedno
dajo denar, ker vedo, kaj si
bom kupil." Sicer pa ima
Dejan tudi željo, da bi se en-
krat rokoval z Michaelom
Schumacherjem ali pa vsaj,
da bi mu omogočili vstop v
tekmovalne bokse.

Po Schumijevem odhodu 
si ni več strigel las
Dejan Slavkovič je med slovenskimi zbiratelji eden redkih z zbirko dirkalnikov Formule 1. Zbirateljsko
strast je gojil že v otroštvu, poleg tega posname vse treninge in dirke. Časa, vloženega v zbirko, ne
more kupiti nihče, pravi o svojem hobiju.
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Mike Posma se je rodil 16. decembra
1967 v Medfordu v New Jerseyju v
ZDA, hokejsko kariero pa je začel v
študentski ligi NCAA. Igral je v AHL,
nato pa tudi v švicarski in nemški ligi.
Bil je tudi član ameriške mladinske 
reprezentance. Z igranjem je prenehal
v sezoni 1998/99. V Slovenijo je prvič
prišel sredi sezone 2007/08 na mesto
trenerja ZM Olimpije. Zaradi slabih
rezultatov je moral sredi naslednje 
sezone oditi iz Ljubljane, v Slovenijo
pa se je znova vrnil lani novembra, ko
je postal glavni trener Acroni Jesenic.

Vilma Stanovnik

Veliki petek, 2. aprila, je
bil še en velik dan v zgodovi-
ni jeseniškega hokeja. Kljub
številnim reprezentančnim
uspehom zadnjih let, kljub
nekaterim res odmevnim
zmagam v ligi EBEL, kljub
neverjetnemu vzponu "otro-
ka jeseniškega hokeja" Anže-
ta Kopitarja, je tisto, kar na
hokejskih Jesenicah res ne-
kaj šteje, še vedno naslov naj-
boljših v državi. Letos so ga
po zmagi nad večnim riva-
lom Tilio Olimpijo, železarji
slavili že tretjič zapored, os-
mič v samostojni Sloveniji in
si pripeli že enaintrideseto
zvezdico.

Veseljačenje se je 
končalo z nesrečo

Vsi, ki zadnja leta sprem-
ljamo dogajanje na jeseni-
ški ledeni ploskvi in ob njej,
smo vajeni, da se nova zvez-
dica proslavi. Nekateri jo
proslavljajo s pesmijo, dru-
gi tudi s kozarcem. V večini
je pivo, v nekaterih vmes ali
poleg še kaj krepkejšega ...
Taka je pač tradicija in do-
kler je takšno proslavljanje
ostalo v hokejskem hramu
in njegovi okolici, so bili le
redki, ki so prodrli z opozo-
rilom, da šport in alkohol
ne sodita skupaj.

Letošnje praznovanje pa
se očitno ni končalo le z
malce glasnejšim veseljače-
njem, ampak z nesrečo. Po
prvih neuradnih informaci-
jah naj bi se na prigovarja-
nje trenerja Mika Posme in
igralca Todda Elika trije od-
peljali proti Kranjski Gori,
kjer sta trener in igralec sta-
novala. Z njima v avtu je bil
mladi vratar Aleksander
Petrov, ki se je nato vračal
nazaj z avtomobilom po-
močnika trenerja Dejana
Varla. Po poti naj bi zaspal
in zapeljal s ceste. K sreči se
Petrovu ni zgodilo nič hu-
dega, le Varlov avto je po-
polnoma uničen. Ko so za
nesrečo izvedeli nekateri iz-
med hokejistov, so se odlo-
čili, da se o tem, kako rešiti
nastali zaplet, naslednji dan
(v soboto dopoldne) posve-
tujejo s trenerjem Posmo.

Do sobotnega dopoldneva
naj bi bili dogodki (dokaj)
jasni, tisti, ki poznajo tre-
nerja Posmo in njegovega

prijatelja Elika, pa so hitro
pobrskali po spominu in na
mizo (nekateri tudi v različ-
ne medije) posredovali go-
vorice o tem, kaj vse sta že
pred časom v Ljubljani, zad-
nje mesece pa po Gorenj-
skem, počenjala Američa-
na, ki sta menda oba več-
krat pregloboko pogledala v
kozarec. V jeseniškem klu-
bu o njunem početju niso
želeli dajati izjav. Ob inci-
dentu, ko so številni vodil-
nim v klubu očitali, da so
trenerja in igralca v klub
pripeljali kljub dejstvu, da
sta slovela po pijančevanju,
pa je športni direktor Zvone
Šuvak dejal: "K nam sta pri-
šla zato, da sta rešila jeseni-
ški hokej in da smo zmaga-
li. Pika."

Številne jeseniške navija-
če, najbolj pa udeležence
"posveta" med igralci in tre-
nerjem v Ratečah, pa je v
ponedeljek popoldne prese-
netila vest, ki so jo objavili
na klubski spletni strani, o
njej pa so obvestili tudi me-
dije. 

Incident pokvaril slavje

"Sobota, 3. aprila, je bila po
osvojenem naslovu državnih
prvakov namenjena proslav-
ljanju in veselju, a se je zaba-
va v popoldanskih urah izja-
lovila, saj je prišlo do inci-
denta, v katerega je bilo vple-
tenih šest hokejistov Acro-
nija Jesenic. Hokejisti so se
namreč odpravili v Rateče,
kjer so nič hudega slutečega
in spečega trenerja Mika Po-
smo, ki jih je popeljal do na-
slova državnega prvaka, bru-
talno napadli, pretepli in mu
povzročili telesne poškodbe.
Vodstvo HK Acroni Jesenice
je nad takšnim početjem
zgroženo, zato bodo vsi ude-
leženi igralci ustrezno sank-
cionirani s takojšnjo odpo-
vedjo pogodbe. Vodstvo HK
Acroni Jesenice je o dogodku
obvestilo pristojne organe, ki
bodo incident raziskali in
ustrezno ukrepali," so sporo-
čili iz kluba. 

Začela so se ugibanja, kdo
so bili igralci, ki so si dovolili
nedopustno dejanje, in kaj
jih je pripeljalo do takšne 
odločitve. Zato so se tisti, ki
so bili v medijih omenjeni, v
torek odločili, da napišejo
pismo ter povedo svojo plat
zgodbe. 

Izjava za klub in 
za javnost 

"Podpisani Miha Rebolj,
Gaber Glavič, Aleš Remar,
David Slivnik in Anže Terli-
kar, ki smo v nekaterih me-
dijih imenovani kot hokeji-
sti HK Acroni Jesenice, ki
naj bi fizično napadli gospo-
da Mika Posmo, sporoča-
mo, da so takšne trditve ne-
resnične," so najprej zapisa-
li hokejisti in nadaljevali:
"Zelo neprijetno smo prese-
nečeni nad reakcijo javnosti
ter vodstva kluba, ki ima, so-
deč po reakcijah, namen
ukrepati in sankcionirati ig-
ralce, pa čeprav na podlagi
neresničnih trditev. Očitno
je, da je v interesu tistih, ki
niso prijatelji HK Acroni Je-
senice, da naredijo afero
tam, kjer je ni, ter da prikri-
jejo tisto, kar se ne bi smelo
prikrivati."

Nato so v pismu pojasnili
svojo plat dogodka. "V sobo-
to, 3. aprila 2010, smo se
podpisani, potem ko smo iz-
vedeli, da je policija pridržala
Aleksandra Petrova zaradi
prometne nezgode, odpravili
v Rateče z namenom, da za-
prosimo gospoda Posmo, naj
poskuša zadevo v zvezi s pro-
metno nezgodo Aleksandra
Petrova na neki način uredi-
ti. Pričakovali smo, da bo go-
spod Posma korektno in
prostovoljno odšel na polici-
jo, ter tam po resnici povedal,
kaj se je dogajalo s Petrovom
in kdo je dejansko kriv za
prometno nezgodo. Nihče
od nas ni imel nobenih sla-
bih namenov, kaj šele, da
smo želeli fizično napasti go-
spoda Posmo," pravijo hoke-
jisti in pojasnjujejo, da tre-
nerja niso našli med span-
cem. "Gospod Posma, ki je
bil v lokalu pri gospodu So-
kliču, se je z nami pogovoril.
Bil je presenečen, ko smo
mu povedali, da bi bilo prav,
da pomaga Aleksandru Pet-
rovu, vendar je on to zavrnil
in nas odpravil z značilnim
sporočilom z dvignjenim pr-
stom. Glede na to, da smo vi-
deli, da je gospod Posma v vi-
njenem stanju ter da z njim
ni možno opraviti normalne-
ga pogovora, smo se iz Rateč
odpravili domov in pri tem
ni bilo prav nobenega inci-
denta niti fizičnega napada
na kogar koli. Dejstvo je, da
nihče ni iskal niti zdravniške
pomoči niti pomoči policije

niti policija ni bila o tem iz-
mišljenem dogodku obveš-
čena. Zakaj je potrebno dvi-
govati prah okrog nečesa, kar
se ni zgodilo, in pri tem vple-
tati nas kot športnike in ho-
kejiste kluba, nam ni jasno.
Možno pa je, da želi nekdo
škodovati ne le nam, temveč
tudi klubu in pri tem vidi
samo svoj lastni interes.
Tega si mi ne moremo dovo-
liti in pričakujemo opravičilo
kluba kot tudi od tistih, ki so
naša imena kot imena "napa-
dalcev" na gospoda Posmo,
sporočili v javnost," so zapi-
sali igralci Miha Rebolj, Gaber
Glavič, Aleš Remar, David
Slivnik in Anže Terlikar.

Čeprav je bil sprva v medi-
jih kot napadalec omenjen
tudi Andrej Hebar, pa tega
ni med podpisniki, kot so po-
jasnili, ga med reprezentanč-
nimi obveznostmi ne želijo
obremenjevati z izmišljeno
zadevo. 

Kakšen je zaključek?

Dejstvo je, da je trener
Mike Posma v ponedeljek, 5.
aprila, okoli 17. ure na PP
Kranjska Gora prijavil, da ga
je njemu znana oseba (ena!)
dne 3. aprila ob 10. uri v Ra-
tečah fizično napadla in pri
tem telesno poškodovala.
Gre za sum lahke telesne po-
škodbe - tako namreč piše v
policijskem poročilu, ki ga je
posredoval tiskovni predstav-
nik Policijske uprave Kranj
Andrej Zakrajšek.

Eni od naših televizij je
uspelo v torek trenerja Po-
smo tudi posneti, vendar ni
želel dati izjave ali celo poka-
zati domnevnih ran. Začela
so se nova ugibanja. Ali je
Posma sploh poškodovan in
celo ali ni morda padel sam?
V sredo je menda, da bi se 
izognil neprijetnim vpraša-
njem in morebitnim novim
zaslišanjem, že odpotoval
čez lužo ... Za nekatere medi-
je pa se je našel "neznan"
očividec, ki je pričal o straš-
nem pretepu.

Tako se jeseniška zgodba o
brutalnem napadu na trener-
ja očitno še ni končala. Vse
več pa jih dvomi, da se je
sploh kdaj začela in da bodo
sploh koga (razen domnev-
nih pretepačev) doletele po-
sledice. Morda bo še največje
pustila v že tako prazni klub-
ski blagajni.

Kako je zbledela jeseniška
hokejska zvezdica
Te dni je Gorenjsko, še posebej pa ljubitelje hokeja in privržence Acroni Jesenic, presenetila vest, da
naj bi hokejisti po odločilni zmagi in tako želeni zvezdici za naslov državnih prvakov pretepli svojega
trenerja Mika Posmo. Od ponedeljka, ko so novico najprej objavili na klubski spletni strani, 
pa je sprva šokantna vest postajala vse bolj vprašljiva.

Predsednik HK Acroni Jesenice Slavko Kanalec:
"Primer raziskujemo in ugotavljamo dejstva.
Vsekakor takšni dogodki ne koristijo ugledu kluba.
Škoda, da je zaradi takega incidenta pozabljeno,
da smo osvojili naslov državnega prvaka."

Nekdanji jeseniški igralec in reprezentant Marcel
Rodman: "Žal mi je, da je incident sedaj glavna
športna tema pri nas. Seveda smo o dogodku go-
vorili tudi reprezentantje, ki smo v Tivoliju na
pripravah za svetovno prvenstvo, vendar težko
presojamo, kaj je res in kaj ne. K sreči pa to ne
vpliva na naše treninge in vzdušje, saj želimo biti
na prvenstvo dobro pripravljeni."

Športni direktor Acronija Jesenic Zvone Šuvak:
"Vse, kar lahko povem, je, da smo osvojili naslov
državnih prvakov. To je dejstvo in pika. O drugem
še ne morem povedati ničesar, ne dajem izjav."
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Pogovor

Jože Košnjek

Skupina, ki jo vodite, je ne-
kaj novega. Kaj so njene na-
loge?

"Ker se javnost in mediji
zadnje čase vedno bolj zani-
majo za spolne zlorabe, smo
na mojo pobudo sestavili
skupino, v kateri sta še za-
konska in družinska tera-
pevtka in civilni pravnik. Na-
loga skupine je predvsem
svetovalne narave, zato se
ljudje lahko neposredno obr-
nejo na nas. Svetujemo tudi
škofom, kako naj ravnajo v
posameznih primerih. Naša
vrata so vedno odprta."

Spolne zlorabe v katoliški
Cerkvi so bile dolgo zavite v
molk. Zakaj se je šele zad-
nja leta o njih začelo govori-
ti in pisati v javnosti in tudi
v sami Cerkvi?

"Razlogov je več. Eden je
gotovo ta, da so ljudje danes
bolj ozaveščeni in da so zače-
li govoriti tudi o spolnem na-
silju. Najprej v Združenih
državah Amerike, nato pa
tudi po drugih državah, del-
nih Cerkvah, škofovskih
konferencah in škofijah. Ve-
deti moramo, da ljudje zelo
neradi govorijo o spolnih zlo-
rabah, ker jih spremlja veliko
občutij krivde, sramu in gnu-
sa. V Cerkvi govorimo o spol-
nem nasilju, ki je boljši izraz
kot pedofilija, saj ta pojem
zajema samo mladoletne
osebe do 15., 16. leta starosti,
spolno nasilje pa, žal, se izva-
ja tudi nad mladostniki in
odraslimi osebami. Gre za
sklop negativnih pojavov
spolnega nasilja v različnih
oblikah, ki pri žrtvah povzro-
čijo hujše ali blažje posledi-
ce. V žrtvah je ogromno gnu-
sa in sramu, ker so bili zlo-
rabljeni. Značilno je, da žrtve
prevzamejo nase odgovor-
nost, ki bi jo moral nositi in
čutiti storilec. Pri spolnem
nasilju ne gre le za posilstvo,
ampak tudi za druge oblike
dejanj, ki prekoračijo meje
dostojanstva druge osebe: od
neprimernega dotikanja, ka-
zanja pornografije, namigo-
vanja ali šaljenja na račun
seksa, pa vse do ekshibicio-
nizma oziroma razkazovanja
spolnih organov in podobno.
Običajno gre najprej za čus-
tveno zlorabo in za zlorabo
zaupanja, do spolnega nasi-
lja pa redko pride takoj oziro-
ma brez vnaprejšnje "pripra-
ve žrtve" s strani storilca. Sto-
rilci si za žrtve izberejo šibke
ali kako drugače deprivilegi-
rane otroke ali mladostnike,

ki jih najprej ujamejo v 
čustveno zanko, nato pa jih
lahko kasneje tudi fizično
zlorabijo. Zaradi patološke
vezi, ki se razvije med storil-
cem in žrtvijo, žrtve iz te klet-
ke ne pobegnejo, čeprav
vedo in čutijo, da je to, kar se
dogaja z njimi, narobe. Po-
navadi storilci z raznimi triki
prenesejo krivdo na žrtev in
ji rečejo: "Saj si sam prišel k
meni. Če boš komu kaj zato-
žil, bom povedal, da si sam
od sebe prihajal k meni.””

Koliko primerov spolnega
nasilja ste odkrili v katoliški
Cerkvi na Slovenskem? 
Javnost ve za dva ali tri pri-
mere, ki so bili obravnavani
na sodišču.

"Po naših podatkih gre za
petnajst osumljenih duhov-
nikov, ki so obravnavani ali v
civilnem ali cerkvenem po-
stopku oziroma v obeh. Ne-
kateri med njimi imajo na
vesti celo več žrtev. O najbolj
znanih primerih so pisali
tudi mediji."

Kdo najpogosteje prijavlja
zlorabe?

”Običajno žrtve same ali
njihovi starši. Pridejo in po-
vedo, da so bili zlorabljeni s
strani duhovnika. Nekateri
primeri so že zastarani, ven-
dar jih je Cerkev dolžna obra-
vnavati, saj gre za huda kaz-
niva dejanja, zaradi katerih
ima žrtev trajne poškodbe na
fizični, duševni, duhovni in
socialni ravni, storilci pa so
nevarne osebe, saj so - če se
ustrezno terapevtsko ne zdra-
vijo - nagnjeni k ponavljanju
enakih kaznivih dejanj. Ne-
katere raziskave so pokazale,
da ima en storilec lahko tudi
osem ali več žrtev.”

Duhovniki storijo z deja-
njem spolnega nasilja dvoj-
ni greh: cerkvenega in civil-
nega. Ali ste dolžni nasilne-
ža iz cerkvenih vrst nazna-
niti tudi državnim orga-
nom?

”Kadar spolno zlorabo gle-
damo z moralnega vidika, je
to greh, kadar pa jo obravna-
vamo v okviru cerkvenega
prava, pa je enako kot v civil-
nem pravu, govorimo o kaz-
nivem dejanju, ki ga je treba
obravnavati na sodišču. Po-
stopek se v primeru dokaza-
ne krivde zaključi z izrekom
sodbe in naložitvijo primer-
ne kazni. Povedati moram,
da veljata za vse državljane,
tudi za duhovnike, dva neod-
visna postopka: cerkveni in
civilni. Cerkev je v vsakem

primeru dolžna speljati svoj
postopek, civilni postopek pa
na osnovi prijave nasilja iz-
peljejo državni organi - tožil-
stvo, policija in sodišče. Cer-
kev primerov, s katerimi se
seznani, po zakonodaji ni
dolžna prijaviti civilnim
organom, če ne gre za naj-
hujše oblike kaznivih dejanj,
to pa je še ne odvezuje od
tega, da pravilno ukrepa, da
izpelje svoj interni postopek
in duhovnike ustrezno sank-
cionira ter tako zaščiti žrtve.
Vsaki žrtvi povemo, da ima
možnost civilne prijave spol-
ne zlorabe. Dolžnost prijave
imajo šole in druge državne
ustanove. Žrtve včasih izrec-
no želijo samo cerkveni po-
stopek, ne pa tudi civilnega,
saj se ne želijo pojavljati v
medijih in razkrivati svoje
intime. Številni primeri so
tudi že zastarani in civilna
prijava ne prinese tega, če-
mur je namenjena.”

Kakšne kazni so zagrožene
v cerkvenem pravu?

”Kazni za kazniva dejanja
spolnega nasilja so obvezne,
niso pa natančno vnaprej do-
ločene in so odvisne od teže
kaznivega dejanja. Postopek
je dolžan začeti pristojni kra-
jevni škof ali redovni pred-
stojnik, ki mora ugotoviti, ali
je obtožba osnovana ali ne
ter gradivo poslati rimski
Kongregaciji za nauk vere, ki
odloči, ali se bo postopek na-
daljeval doma ali v Rimu.
Duhovniku, ki mu je bila
krivda dokazana, se izreče
trajna prepoved delovanja v
okolju, v katerem so otroci ali
mladoletniki. Najstrožja za-
grožena cerkvena kazen je
odslovitev iz kleriškega stanu
ali laizacija in trajna prepo-
ved opravljanja duhovniške
službe.”

Skrivanje za zaveso 
duhovnosti

Zakaj se je v katoliški Cer-
kvi kot veliki moralni avtori-
teti zgodilo toliko primerov
spolnega nasilja?

"Vzrokov za zlorabe je več.
Eden je gotovo ta, da v prete-
klosti v semeniščih ni bilo
ustrezne vzgoje in da so mar-
sikaj spornega skrili pod
plašč duhovnosti. Spolnost je
bila tabu tema. Duhovnik je
in tudi po posvečenju ostaja
spolno bitje. Če o spolnosti
govorimo na primeren način
in če bogoslovcem ponudi-
mo vsa sredstva, da bodo po-
stali integrirane osebnosti,
lahko računamo, da spolnih
deliktov ne bodo zakrivili.
Nekateri duhovniki so bili v
mladosti tudi sami zlorablje-
ni od svojih župnikov in
kdor je bil nekoč zlorabljen,
je potencialni novi storilec.
Ker včasih o spolnosti in o
spolnem nasilju nasploh ni
bilo primerno govoriti, spol-
ne zlorabe prihajajo na dan
sedaj, ko se je tudi družba
bolj senzibilizirala za ta vpra-
šanja. Čeprav so škofje tudi v
preteklosti vedeli vsaj za neka-
tere primere, niso ustrezno

”Žrtve imajo
pravico do 
obsodbe dejanj, 
s katerimi 
je bilo poteptano 
njihovo 
dostojanstvo 
in so bile
povzročene 
velike duševne in
moralne rane.
Duhovniki pa
imamo tudi
pravico do 
dobrega imena
in do spoštovanja
našega dela. A
obrekovanja,
sumničenja in
krivičnega 
posploševanja ne
bo konec, dokler
se vse ne razišče
in nepristransko
ugotovi.” 
(Iz pridige nadškofa dr.
Antona Stresa na veliki
četrtek, 1. aprila)

Molk najbolj škoduje Cerkvi
"Čeprav se v katoliški Cerkvi zgodi le del primerov spolnega nasilja, je to ne odvezuje od odgovornosti za ta dejanja," pravi dr.
Andrej Saje, generalni tajnik Slovenske škofovske konference in voditelj Ekspertne skupine za pomoč pri reševanju problemov
spolnih zlorab v katoliški Cerkvi na Slovenskem.

Dr. Andrej
Saje

Dr. Andrej Saje je bil rojen v Mirni Peči na Dolenjskem. Teologijo je študiral v Ljubljani, na
papeški univerzi Gregoriana pa je leta 2003 doktoriral iz cerkvenega prava. Poleg zadolžitev
pri Slovenski škofovski konferenci je tudi sodnik na ljubljanskem Metropolitanskem
cerkvenem sodišču. 
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Urša Peternel

"Glavni motiv, da sem se
odločila za porod v porodni
hiši v Avstriji, je bil ta, da ni-
sem hotela pustiti prvorojen-
ke Ajde doma ... Poleg tega
sem želela roditi na druga-
čen, bolj naraven način, pri
katerem med porodom 
poslušaš sebe, svoje telo in
slediš svojim občutkom,"
pripoveduje 33-letna Tina 
Hauptman z Bleda, mamica
štiriinpolletne Ajde in skoraj
dveletne Zale. Medtem ko je
Ajdo rodila na klasičen na-
čin v kranjski porodnišnici
(in to brez vseh problemov, z
lepo izkušnjo), se je pri Zali
odločila za naraven porod v
porodni hiši v sosednji Av-
striji, v kraju Marija na Zilji
(Maria Saal), deset kilome-
trov od Celovca. Lastnica po-
rodne hiše (v Avstriji deluje-
jo tri in so alternativa poro-
dom v porodnišnicah) je Su-
sanne, nekdanja babica, ki
živi v hiši in skrbi za porod-
nice in njihove družinske
člane pred porodom, med
njim in po njem. Pri poro-
dih pomagajo štiri babice, ki
po Tininih besedah svoje
delo opravljajo res s srcem.
Ena od njih je Christine, ki
je bila navzoča tudi pri poro-
du male Zale junija pred
dvema letoma. Tina je že
med nosečnostjo poleg obis-
kov pri svoji ginekologinji v
Sloveniji vsak mesec z izvidi
hodila tudi k babici Christi-
ne v porodno hišo. Christine
je vsakič pogledala izvide,
pregledala Tino in se z njo
veliko pogovarjala o njenih
željah, potrebah, ji razjasnila
vse nejasnosti ... 

Popkovine niso prerezali

"Rok sem imela 5. junija,
večer pred tem sem dobila
popadke in ob desetih zve-

čer smo vsi skupaj, partner
Miloš, takrat dveinpolletna
Ajda in jaz sedli v avto in se
odpeljali v Avstrijo. Babica
me je pregledala, a ker sem
imela neredne popadke, je
presodila, da bo trajalo še
nekaj časa ... Dve minuti do
pol štirih sem jo prebudila,
ker so se začeli močni po-
padki. Med njimi sem prila-
gajala položaje, ki so mi naj-
bolj ustrezali, vse je šlo zelo
naravno in tri minute čez
štiri sem, v položaju na ko-
lenih, rodila Zalo," o poro-
du pripoveduje Tina. Miloš
in Ajda sta medtem spala v
sosednjem prostoru. "Eden
od razlogov, da sem šla ro-
dit v Avstrijo, je tudi ta, da
sem hotela, da popkovino
pustijo pri miru, saj novoro-
jenček preko nje prejme še
vedno bogato zalogo izred-

no kvalitetne krvi. Gre za
tako imenovani lotus porod,
pri katerem popkovine ne
prerežejo, temveč jo pustijo
pritrjeno na novorojenčka
ter na posteljico, ki se poro-
di v tretji porodni dobi. No-
vorojenček, popkovina in
posteljica so tako tretirani
kot ena enota. Popkovina se
v treh do petih dneh posuši
in odpade sama. S tem se
zmanjša možnost okužbe
popka, hkrati pa se izogne-
mo invazivnemu posegu re-
zanja popkovine." Tina je
Zalo takoj po porodu vzela
k sebi, niso je niti umivali
niti takoj oblekli. "Odtlej
sem jo imela ves čas pri
sebi ... Zjutraj je Miloš pri-
peljal Ajdo, ki se je takoj
stisnila k nama in rekla:
'Zdaj dobimo še Matica in
Ano, pa smo ...'" Družinica

je v porodni hiši ostala štiri
dni, medtem pa je zanje
skrbela lastnica Susanne, ki
kuha biološko hrano, poma-
ga pri negi novorojenčka in
je vedno na voljo za pomoč
in nasvet. Tina pravi, da gre
za pravo razvajanje in "od-
klop" od običajnega življe-
nja. Vse v porodni hiši je
naravno, leseno, lastnica
prideluje biološko hrano in
uporablja naravna čistila. 

Če poslušaš sebe, 
veš vse!

"Vsako žensko bi peljala
tja!" je nad svojo porodno
izkušnjo navdušena Tina,
ki je tudi sicer naklonjena
naravnemu načinu življe-
nja. Kot pravi, pri vzgoji po-
sluša predvsem hčerki in
sledi svojim občutkom.

Tako ni uporabljala otro-
ških vozičkov, temveč je de-
klici nosila v ruti, vsa druži-
na spi skupaj v eni, veliki
družinski postelji. Tina de-
klic tudi nikoli ni pustila jo-
kati, veliko ju je imela v na-
ročju, dolgo ju je dojila
(Zalo doji še vedno), prav
tako je uspela, da sta zelo
zgodaj nehali uporabljati
pleničke. Ajda obiskuje ra-
dovljiški waldorfski vrtec,
medtem ko je Zala še doma
pri Tini. A kasneje bo v wal-
dorfski vrtec vpisala tudi
njo, prav tako bosta obe de-
klici obiskovali waldorfsko
šolo. Zgovorna in sproščena
Tina pravi, da pač vse v živ-
ljenju dela nekoliko druga-
če, po svoje. Pri tem pa sle-
di predvsem enemu vodilu:
"Če poslušaš sebe in otroka,
vse čutiš in vse veš!"

Naravni porod v porodni hiši
Mlada mamica Tina Hauptman z Bleda je svojo drugo hčerko Zalo rodila v porodni hiši v sosednji Avstriji. "Vsako žensko bi
peljala tja!" je nad svojo porodno izkušnjo navdušena Tina.

Malo Zalo, ki bo junija dopolnila dve leti, je Tina rodila v porodni hiši v sosednji Avstriji. / Foto: Anka Bulovec

Slovenkam, ki si
želijo porod
izven 
porodnišnice,
naš sistem ne
omogoča
možnosti izbire.
Tako odhajajo v
tujino, kjer je
omogočen porod
v porodnišnici,
porodni hiši ali
doma. Porod v 
avstrijski 
porodni hiši
Slovenke tako
morajo plačati,
skupni stroški s 
pregledi,
porodom in
nekajdnevnim
bivanjem cele
družine znašajo
od 1500 do dva
tisoč evrov.

ukrepali. Otrokom niso ver-
jeli in niso znali oceniti res-
nosti problema ter učinkovi-
to ukrepati. Bili so prepriča-
ni, da je prestavitev na drugo
delovno mesto zadosten
ukrep. Žal problema, ki ima
korenine v globini človeka, ni
mogoče rešiti samo s presta-
vitvijo. Vsak storilec spolne-
ga nasilja potrebuje strokov-
no pomoč. Če mu ne more-
mo drugače pomagati, ga je
treba namestiti v okolje, kjer
ne bo nevaren za druge. Do-
kler imamo v Cerkvi samo
enega takega duhovnika, je

to resen problem, ki ga je tre-
ba rešiti. Cerkev se je v prete-
klosti bolj kot z žrtvami
ukvarjala z ohranjanjem last-
nega ugleda."

Večkrat slišimo, da je vzrok
za spolno nasilje duhovni-
kov celibat, zapovedano
samsko življenje.

"Enoznačnega odgovora
ni mogoče dati. V primerih
pedofilije, ki je izvajanje spol-
nega nasilja nad majhnimi
otroki, ali v primerih nasilja
nad slabotnimi osebami 
praviloma celibat ni vzrok.
Večina zlorab se kljub vsemu
zgodi v ožjih ali širših druži-

nah. V primerih spolnega
nasilja nad mladostniki ozi-
roma odraslimi pa je lahko
problem tudi celibat."

Katoliška Cerkev se je v pri-
merih spolnega nasilja
zdramila in jih obsodila.
Javnost načeloma to po-
zdravlja, vendar slišimo
tudi očitke, da se proble-
mov loteva preblago in da
prepogosto opozorila na
problem spolnega nasilja
razumeva tudi kot napad
na Cerkev.

"Katoliška Cerkev se je
zdramila. Nadškof dr. Anton
Stres je v pridigi na veliki če-

trtek kot prvi govoril tudi o
spolnih zlorabah. Po naših
dosedanjih izkušnjah ni bilo
primerov, da bi hotel kdo po
krivem obtožiti duhovnika.
Tisti, ki so prišli k nam, so
spregovorili o težkih obre-
menilnih dejstvih zoper du-
hovnike. Zaupno so nam po-
vedali, da njihovi najbližji
sprva niso verjeli, da se jim
je kaj tako strašnega zares
zgodilo. Prosili so nas, naj
pomagamo, ukrepamo in
ustavimo takega duhovnika,
da ne bo nadaljeval z zlorab-
ljanjem. Mi razumemo nji-
hovo globoko razočaranje,
da je župnik, ki je kot prija-

telj hodil v njihovo družino,
lahko zlorabil otroka. Žal se
večina zlorab zgodi med ose-
bami, ki se med seboj dobro
poznajo. Mnenje javnosti o
neustreznem ukrepanju
Cerkve je delno upravičeno,
ker slovenski škofje doslej
niso eksplicitno obžalovali
in obsodili primerov, ki so že
javni. Edini pravi način je
prevzem odgovornosti. Tudi
če gre le za nekaj primerov,
so v ozadju človeške usode
in duševno ter moralno po-
škodovani ljudje, ki od Cer-
kve pričakujejo obsodbo kaz-
nivih dejanj in resne sank-
cije. Treba je povedati, da je

toliko in toliko duhovnikov
storilo kazniva dejanja spol-
nega nasilja in da so bili kon-
kretno kaznovani. Potem ne
bo več posploševanj, da so
vsi duhovniki pedofili, in
sumničenj, da Cerkev zlo-
rabe prikriva in da o njih
noče govoriti. Če samo govo-
rimo, da zlorab ni, nam ne
bo nihče verjel, ker dejansko
to ni res. Za ustvarjanje
stvarne podobe Cerkve je 
potrebno priznati dejansko 
stanje in povedati prave po-
datke. Ker jih vedno ne pove-
mo, mediji in javnost tudi 
po naši zaslugi probleme 
potencirajo." 

13petek, 9. aprila 2010

Zgodba 
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Prva smrtna žrtev tudi
na gorenjskih cestah
V minulem tednu sta na slovenskih cestah v
dveh prometnih nesrečah umrli dve osebi. Letos
so slovenske ceste terjale 24 smrtnih žrtev, v
enakem obdobju preteklega leta pa 39. Minuli
teden je bila letošnja prva smrtna žrtev 
zabeležena tudi na gorenjskih cestah. Za 
posledicami prometne nesreče, ki se je zgodila
26. marca na Likozarjevi cesti v Kranju, je v 
bolnišnici umrla peška.

Damjana Šmid

moj pogled

Otrokom prijazne blagajne (1)

Če se vaši mali otroci jočejo pri
blagajni, medtem ko čakate za
plačilo nakupljenega blaga, si
nikar ne belite glave. Kljub
vsem pogledom, ki letijo v vas
in vašega glasnega otroka,
kljub vsem vzgojnim nami-
gom ni to samo vaš problem.
To je tudi problem trgovine, ki
nastavi past tako za starše kot
za otroke. Otrok, ki joče, je z
vidika trgovine nezadovoljen
potrošnik in to bi moral biti
predvsem problem trgovcev.
Pravzaprav si zelo želim, da
bi v največji gneči v vrstah na
blagajni stalo petdeset majh-
nih otrok, ki bi vpili, brcali in
se metali po tleh. Kajti le tako
bi naši trgovci mogoče le po-
mislili na to, da bi pred blagaj-
ne zložili toaletni papir in vlo-

žene kumarice, namesto da
nastavljajo sladkarije. V sosed-
njih državah so v nekaterih tr-
govinah že tako imenovane
"otrokom prijazne blagajne",
ob katerih ni cele kopice mam-
ljivih, sladkih stvari. Kdaj
bomo kaj takšnega videli tudi
pri nas? Seveda se ob tem po-
raja vprašanje, zakaj bi trgov-
ci to storili. Zato, ker bi s tem
olajšali staršem in otrokom ča-
kanje v vrsti, ali zato, ker bi
bilo bolj pametno ponujati
zdravo prehrano? Ob tem se
pojavi tudi dvom o vzgoji star-
šev, zakaj nekateri pri blagaj-
nah nimajo težav z otroki,
drugi pa jih imajo. Odgovorov
je seveda toliko kot staršev. Pri
tem lahko pride kaj hitro do
tekmovanja, komu to bolj

uspeva in kako so drugi nespo-
sobni. Pa zgodbe vendarle niso
tako zelo preproste. Za naloge
starševstva smo različno oprem-
ljeni, rojevamo različne otro-
ke, vzgajamo jih v različnih
okoljih, verjamemo v različne
stvari in živimo različne vred-
note. Zato ni potrebno meriti
moči, kdo je boljši starš. Gre
za otroke. Če želimo otrokom
podarjati zdravo otroštvo, jim
ponudimo čim več zdravja. Pa
naj bodo ob blagajnah bana-
ne. Tam čakamo, tam gleda-
mo, tam se pogovarjamo. Za-
kaj bi morali vedno govoriti
samo o prepovedanih sladkari-
jah, zakaj ne bi obrnili v zaže-
leno hrano? To je lažje, če
imamo pred seboj nekaj kon-
kretnega, oprijemljivega. 

"S kameradom sva spala v
veži, na slami, ki sva jo vsak
dan zamenjala. Uporabljali

smo jo tudi za kurjavo, saj
drv nismo imeli. Neke noči
nas pokličejo na raport, mo-
rali bi oditi na fronto. Kape-
tan je klical posamezne voja-
ke, le mene je zgrešil. Ko
me ob vnovičnem preverja-
nju vpraša, kje imam opre-
mo, mu povem, da sem brez
nje, saj me prvič ni klical. To
drobno naključje mi je prav-
zaprav rešilo življenje, saj
nas je iz celega bataljona
ostalo živih le osem: sami
štabni delavci in jaz ..." 
"Sedaj ti pa še to povem,
kakšno moč ima svetinjica,"
mi je dejal Janez. 
"Nekoč sva bila s kamera-
dom dodeljena v hišo neke
ženske, ki nama je že prvo
minuto dala vedeti, da naju
sovraži. Povedal sem ji, da
sem miren človek, da ne bo
imela z menoj nobenega
dela. Ko sem zvečer slekel
bluzo, da se bom malo umil,
se je na goli koži zasvetila
svetinjica, ki mi jo je ob od-
hodu dala mama. Ženska
stopi do mene in se zgrozi,
češ a Hitlerja nosiš okoli
vratu. Odločno odkimam in
ji rečem, da je to Marija,
božja mati. Ženska se tedaj
razneži in mi v solzah priki-
ma: 'Kako si srečen, da imaš
mamo, da se lahko spomniš
nanjo. Mogoče pa le nisi
tako slab, kot so ostali. Tudi
jaz imam sina v vojski, am-
pak mu nisem ničesar dala s
seboj, kar bi ga lahko spomi-
njalo na dom'." 
Solze so se ji ulile po obra-
zu. Potem je mislila samo
na to, kako nama bo izkaza-
la gostoljubje, povabila naju
je v svojo kamro, sama pa je
zlezla na peč. Na začetku
sva ji bila hvaležna, ponoči
pa sva se nenadoma zbudila,
kajti postelja, v katero sva le-
gla, je bila polna uši."
Nemški vojaki se niso nikjer
dolgo zadrževali. Nenehno
so se pomikali naprej, proti

domu. Enkrat jim je na poti
odpovedal pokorščino avto,
v katerem so se peljali. Ru-
ski tanki so bili oddaljeni le
borih sto metrov, a vseeno
niso streljali. Janezov kolega
je avto na hitro zažgal z ben-
cinom, pot pa so potem na-
daljevali peš. Dohiteli so ko-
lono oklepnikov, splezali so
nanje in ker je bilo v skriva-
lišču toplo, so hitro zaspali.
Prebudi jih kričanje in zad-
nji hip se zavejo, da je oklep-
nik v ognju. Odnesli so jo le
z nekaj opeklinami, lahko
pa bi bilo hujše ...
Doživeti vojno v Rusiji, ni
bil mačji kašelj. Na tisoče
nevarnosti je prežalo na vo-
jake na vsakem koraku. Če
že niso padli v zasedo, jih je
ob jutrih dočakal peklenski
mraz. Temu, slednjemu, pa
jim niti z božjo pomočjo ne
bi uspelo uiti.
"V eni takih noči, ko so se
temperature spustile krepko
pod ničlo, nisem mogel spa-
ti. Pravzaprav sem se bal za-
tisniti oko, nikoli ne veš,
lahko bi zmrznil in zaspal
za zmeraj. Odtihotapil sem
se do sosednje vasi, ki je bila
videti kot izumrla. Upal
sem, da bom našel kakšno
prazno hišo, kjer se bom
lahko malo pogrel. Proti ju-
tru, ravno sem se vračal v ta-
bor, me ustavi Rus, v znak
predaje sem dvignil roki.
Rus pa je le zamahnil s pu-
ško in mi dejal: ' Pusti to, saj
sva oba enaka reveža.' Vse-
eno sem mu moral dati uro,
in kot v opravičilo je zameč-
kal, da je bolje, da jo vzame
on kot pa, da bi jo izročil na
komandi, kjer si vse drago-
cenosti tako ali tako prisvoji-
jo nadrejeni. Rusov se ni-
sem prav nič bal, kaj pa
vem, zakaj ne. Ko so me pri-
peljali na komando, so me
sicer spraševali o tem, kje
imajo Nemci svoje položaje,
a vseeno so mi zatem po-

stregli z vročo krompirjevo
juho, za katero sem jim bil
zelo hvaležen."
Naslednji dan so Janeza,
skupaj z drugimi ujetimi vo-
jaki, odpeljali v malo večje
taborišče. Rusi so mu pobra-
li vse, samo žlico so mu pu-
stili. Med potjo so naleteli
na precej pobitih vojakov.
Grozljiv je bil pogled na celo
skladovnico mrtvih, po uni-
formi sodeč so bili Romuni.
Ruski vojaki, ki so stražili
Janeza, niso bili slabi, njega
in druge ujete nemške voja-
ke so branili celo pred last-
nimi kameradi, ki so se pija-
ni spravljali nanje. 
Žal pa jih je v taborišču, ka-
mor so prispeli, čakal pravi
pekel. Kdor je bil utrujen, so
ga nemudoma ustrelili. Ja-
nezu so pobrali še vezalke iz
čevljev. Nastanili so jih v va-
gone, tudi po več kot štiride-
set se jih je drenjalo v enem.
Higienske razmere so bile
nevzdržne. Ko se je vlak
ustavil na neki postaji, so
kukali skozi špranje, obe-
nem pa tudi prosili za po-
moč. Sem in tja se jih je kdo
usmilil in jim porinil v dlan
surov krompir. Žal si z njim
niso imeli kaj pomagati. V
glavnem lagerju, kamor so
prispeli na smrt utrujeni, so
jih najprej slekli, češ da jim
bodo razkužili oblačila. Ja-
nez je dobil nazaj hlače, a le
z eno hlačnico. Bil je april,
povsod je še ležal sneg, on
pa je bil na pol gol in bos.
Čez dan jim niso dovolili po-
čivati. Morali so odstranje-
vati ruševine in če so izpol-
nili normo, so za priboljšek
dobili kos kruha. Nekoč se
jim je približal ruski oficir
in jih pobaral, če imajo do-
volj jesti. Boječe so odkima-
li, on pa se je samo obrnil na
peti in stopil do avtomobila,
iz katerega je potegnil jerbas
s kruhom ...

(Se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Matjaž Gregorič

Angažirali bodo nove 
izvedence
Na novomeškem okrajnem sodišču se je 
nadaljevalo sojenje upokojenemu policistu, 
53-letnemu Branku Drukšiču. Obtožnica ga 
bremeni, da je 5. decembra lani v zgodnjih 
jutranjih urah v Mačkovcu pri Novem mestu
med vožnjo s prednovoletne zabave proti domu
povzročil prometno nesrečo. V nesreči je bila
huje poškodovana 28-letna nosečnica Anja 
Gašperšič iz Šmarjeških Toplic. Obtoženi se je
pred sodnim senatom tudi tokrat zagovarjal z
molkom, sodni senat pod vodstvom sodnice 
Andreje Bega pa je odločil, da bo zaslišanje po-
škodovanke po porodu in da je do nadaljevanja
glavne obravnave treba angažirati nove 
izvedence cestnoprometne stroke. 
Sodišče je na zadnji obravnavi zaslišalo policista
Jožeta Kovačiča, ki je bil napoten na kraj 
prometne nesreče, in zdravstvenega tehnika 
Jerneja Bojanca, ki je bil v ekipi. O dogodkih 
tistega jutra je povedal, da je najprej pristopil do
ponesrečenega Drukšiča, sodelavec pa je oskrbel
ranjeno žensko. Ko je ugotovil, da okrvavljeni
Drukšič ni bil huje poškodovan, ga je pospremil
v reševalno vozilo, policiste pa prosil, naj 
popazijo nanj, ker je grozil s samomorom. 
Gasilci so morali ponesrečenko s tehničnim 
posegom rešiti iz razbitin njenega avtomobila,
nato so jo reševalci odpeljali v bolnišnico. Ob
tem so reševalci pozabili na drugega 
ponesrečenca in ko so se vrnili ponj, je bil ob
njem policist v civilu, je izpovedal Bojanc. 
Reševalec po vonju ni zaznal, da bi bil 
povzročitelj nesreče pod vplivom alkohola, na
kar je sicer kazalo njegovo obnašanje, je še 
ocenil Bojanc, ki je na vprašanje obtoženčevega
zagovornika o ugotavljanju alkoholiziranosti 
odgovoril, da za kaj takega ni niti usposobljen,
niti ne sodi v okvir njegovega dela. Poleg tega se
reševalec ni mogel več natančno spomniti, ali je
o Drukšičevi alkoholiziranosti govoril z 
urgentnim zdravnikom, slednji pa je na prvi 
obravnavi povedal, da znakov vinjenosti pri 
obtožencu ni opazil.
Sodišče se je odločilo, da bo za razjasnitev 
okoliščin prometne nesreče angažiralo nove 
izvedence medicinske in cestnoprometne stroke,
in preverilo izsledke s kraja prometne nesreče.

petek, 9. aprila 2010

Tako so živeli

Spomini Vrbancovega Janeza



Miha Naglič

Ste naročeni na katero od
književnih, filozofskih ali
drugih humanističnih in
družboslovnih revij? Večino-
ma najbrž ne. Pa nič hude-
ga: v tem zapisu bi rad opo-
zoril prav na možnost, da se
lahko vsak od vas brezplačno
in kadarkoli naroči na eno
najboljših e-revij te vrste, na
Logos, "mednarodno večje-
zično elektronsko revijo za
kulturo in duhovnost". Gre-
ste na spletno stran
http://www.kud-logos.si/ in
tam si lahko preberete mar-
sikaj, predvsem pa e-revijo
Logos. Povod za ta zapis je
njena najnovejša številka (1-
2, 2010), v arhivu pa si lahko
preberete ali vsaj ogledate
tudi prejšnje, jih je kar enajst
(od 2001), vseh skupaj torej
že dvanajst. Prvi mož tega
duhovno elektronskega po-
četja je Gorazd Kocijančič, fi-
lozof, pesnik in prevajalec, ki
je bil za svoje monumental-
no delo prevoda Platonovih
Zbranih del razglašen za De-
lovo osebnost leta 2004, zanj
pa je 2005 dobil tudi Sovreto-
vo nagrado slovenskih knji-
ževnih prevajalcev in za zbir-
ko esejev Tistim zunaj 2004
Rožančevo nagrado. Kocijan-
čič je ustanovitelj in prvi
predsednik KUD Logos ter
urednik knjižnih zbirk te za-
ložbe: Logos (že 29 naslo-
vov), Poezije (15 prevedenih
zbirk), Collectanea, Posebne
izdaje, Philologos, e-knjižna
zbirka ...

Če bi vas vprašali, kaj je lo-
gos, bi znali odgovoriti?
"Logos pomeni besedo, mi-
sel in smisel. Logos je pros-
tor smiselne komunikacije
in besednega ustvarjanja.
Območje mišljenja, mesto
poezije, medij književnosti.
In vendar logos ne nosi le
pesništva in mišljenja. Je
tudi vznik smisla in struk-
ture, ki omogoča nastanek
pristne glasbe in likovne
stvaritve. In ne navsezadnje
lahko označuje tisto, kar ra-
dikalno presega vsako člo-
veško besedo in misel: ab-
solutni Smisel. Logos je ti-
sto ime Absolutnega, ki je
bistveno določalo evropsko
izročilo: od Heraklita Efe-
škega do Janeza Evangeli-
sta, od Besede-Dogodka he-
brejskih prerokov do mistič-
ne Besede, rojene v duši, in
Pojma nemških idealistov.
Logos je Beseda, ki ne iz-
ključuje poslednje Tišine."
Tako piše na Logosovi splet-
ni strani, v nadaljevanju pa
še, kdo so člani kulturno
umetniškega društva tega
imena. "Člani društva KUD
LOGOS so kristjani različ-
nih denominacij, evangeli-
čani, pravoslavni in katoli-
čani, ki pa si želijo ustvarja-
ti in komunicirati v povsem
svobodnem prostoru, na-
dinstitucionalnem in ne-
nadzorovanem, nadkonfesi-
onalnem in povsem odpr-
tem za različna duhovna iz-
ročila ter miselna iskanja
sodobnosti. KUD LOGOS
zato združuje prijatelje širo-

ko razumljenega logosa:
prijatelje prave poezije in
mistike, smiselne filozofije
in glasbe, likovne umetno-
sti in teologije: tako iskalce
kot tiste, ki so prepričani, da
so že našli odločilno besedo
svojega življenja in želijo
soustvarjati kulturo smisla,
kulturo, ki živi iz različnih
duhovnosti."
In kaj vse lahko preberemo
v letošnji izdaji e-Logosa? V
hrvaščini besedili Jasminke
Domaš, predstavnice sodo-
bne hrvaške judovske knji-
ževnosti; v angleščini raz-
pravo Matjaža Črnivca o te-
ologiji prevoda in G. Koci-
jančiča o času in hipostazi;
v ruščini tekste Pavla Raka
in Bele Ulanovskaje; v slo-
venščini pesmi Miljane
Cunta in pesniško razpravo
G. Kocijančiča; o "obratu gr-
štva" pišejo Jan Ciglenečki,
Riccardo di Giuseppe, Gior-
gio Colli in Vid Snoj; v raz-
delku Očetje nam iz davne
preteklosti spregovori sv.
Izak Sirski, v rubriki Logika
sodobne umetnosti pa iz se-
danjosti Jožef Muhovič; pod
nadnaslovom Provokacija
mišljenje "izzivajo" Sergio
Quinzio, Jacques Ellul in
Matic Kocijančič; edino re-
cenzijo (v italijanščini) je
napisala Špela Pahor.
Mojo posebno pozornost je
pritegnil razdelek Drugačna
krščanstva in v njem Petrov,
Tomažev in Marijin evange-
lij ter Pismo Reginu (raz-
prava o vstajenju), vse v pre-
vodu Jana Ciglenečkega.

"Pojmovanje vstajenja, ka-
kršno srečamo v tem spisu,
močno odstopa od orto-
doksnih soterioloških pred-
stav, kjer je individualno
vstajenje postavljeno v ne-
določeno prihodnost. V na-
sprotju s tem je v Pismu Re-
ginu vstajenje razumljeno
kot permanentno vračanje v
enotnost izvornega bivanja,
ki se vselej dogaja 'tukaj in
zdaj'. Duhovno vstajenje
tako pomeni osvobajanje
božanske narave v človeku
od materialnega sveta, čigar
območje je v gnostični mis-
li pojmovano kot iluzija."
Za sklep tega zapisa pa naj
bo zadnji, 114. fragment To-
maževega evangelija. "Si-
mon Peter jim je rekel: 'Naj
Marija odide od nas, zakaj
ženske niso vredne življe-
nja.' Jezus pa je rekel: 'Glej-
te, jaz sam jo bom vodil in
iz nje naredil moškega, tako
da bo tudi ona postala živi
duh kakor vi moški. Zakaj
vsaka ženska, ki bo iz sebe
naredila moškega, bo vsto-
pila v nebeško Kraljestvo.'"
Je torej Jezus sam rekel, da
je lahko tudi ženska duhov-
nik?

15petek, 9. aprila 2010

Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Dejavnost Slovencev v Kanal-
ski dolini v Italiji, ki jih zdru-
žuje predvsem Slovensko
kulturno središče Planika, je
zadnje mesece zelo živahna.
Z ureditvijo prostorov v ob-
novljeni stari mlekarni v Uk-
vah so se pogoji za delo še
zboljšali. Predsednik kultur-
nega središča Planika Rudi
Bartaloth nas je obvestil o
treh pomembnih dogodkih,
ki so se marca in aprila zgo-
dili v nam sosednji Kanalski
dolini. 
Zelo odmeven in dobro obis-
kan je bil koncert v okviru
tradicionalne pevske turneje
Koroška in Primorska poje-
ta. Pretekla leta je bil organi-
ziran v kulturnem domu na
Trbižu, letos pa prvič v ob-
novljenih društvenih prosto-
rih v Ukvah, kjer živi največ-

je jedro slovensko govorečih
ljudi v dolini. Pevcem in
organizatorjem koncerta je v
slovenščini in italijanščini iz-

rekel dobrodošlico župan ob-
čine Naborjet/Malborghetto
Aleksander Oman. Na kon-
certu so peli Fantje izpod
Velbe iz Goč, kvintet Krnica
iz Sv. Štefana v Ziljski dolini,
mešani pevski zbor Ivan Ko-
košar iz Koritnice, moški
pevski zbor Vinko Poljanec
iz Škocjana na Koroškem,
ženska pevska skupina Stu
ledi iz Trsta, oktet Bori iz Po-
stojne in mešani pevski zbor
Bilka iz Bilčovsa na Koro-
škem. Posebno doživetje je
bil sproščen nastop vseh zbo-
rov na prostem. 
V veliki dvorani Beneške pa-
lače v Naborjetu je bil konec
marca koncert učencev glas-
bene šole Tomaž Holmar za
Kanalsko dolino v počastitev
200-letnice rojstva skladate-
ljev Roberta Schumanna in

Frederica Chopina. Ob kon-
certu so pripravili tudi prilož-
nostno razstavo o obeh
umetnikih. Program koncer-
ta je izbral Manuel Figheli,
profesor na Glasbeni šoli To-
maž Holmar. 
Slovensko kulturno središče
Planika, Slovenski razisko-
valni inštitut Slori iz Trsta in
Fakulteta za družbene vede
iz Ljubljane so pred kratkim
izdali monografijo z naslo-
vom Slovenščina med jeziki
Kanalske doline. Monografi-
ja obravnava možnosti spo-
razumevanja v slovenščini v
jezikovno mešanem okolju
Kanalske doline, v kateri se
prepletajo italijanščina, nem-
ščina, furlanščina in sloven-
ščina. Napisala jo je dr. Nata-
ša Komac, ki je bila rojena na
Predelu na meji med Italijo

in Slovenijo in je dolgo po-
učevala na dopolnilnih teča-
jih slovenščine v Kanalski
dolini. Velja za eno najbolj-
ših poznavalk jezikovnih in
kulturnih razmer v dolini. 

Knjige in knjigoljubi (41)

Logos: elektronska revija
Logos, Mednarodna več-
jezična elektronska revija
za kulturo in duhovnost,
naklada neskončna,
dostopna brezplačno na
http://www.kud-logos.si/.

Slovenci v zamejstvu (189)

Koncerta in slovenska knjiga

Ludovico Mazzolino, Nejevernost sv. Tomaža, okrog 1522. 
Je res tudi "apostol Indije" napisal svoj evangelij?

Gorazd Kocijančič, filozof, pesnik in prevajalec

Slovensko govoreči župan
občine Naborjet-Ovčja vas
Aleksander Oman. 

Naslovnica monografije
Slovenščina med jeziki
Kanalske doline
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razgled

Za nami je velika noč, čas, v
katerem se več kot sicer go-
vori o vstajenju, o posmrt-
nem vstajenju v večno življe-
nje po zgledu Jezusa Kristu-
sa. To pot pa le nekaj besed o
eni čisto zemeljski obliki
vstajenja - vstajenju zamolča-
nega. Prav v zadnjem letu je
"od mrtvih vstalo" veliko
tega, kar je bilo zemeljskim
očem prikrito. V letu 2009 je
slovensko javnost šokiralo
odkritje v Hudi jami. Iz ene
od temeljito zaprtih omar
rdeče dobe se je vsula še ena
gora človeških kosti. Pred ve-
liko nočjo 2010 pa se je na
svojo turnejo po Sloveniji po-
dala nova knjiga Igorja
Omerze: Edvard Kocbek,

Osebni dosje št. 584. Tudi iz
nje se dobesedno vsiplje veli-
ko takega, kar smo sicer ve-
deli, ni bilo zamolčano, res
pa je tudi, da očem še nikoli
tako dokumentirano razkrito
kot v tej kapitalni knjigi. Saj
smo vedeli, da je policijski
režim Titove dobe nadziral
Kocbeka in še marsikoga;
šele iz te knjige pa izvemo,
kako temeljit, dobesedno to-
talitaren je bil ta nadzor, tako
celovit in temeljit, da se člo-
vek še braniti ni mogel. Ob-
sojen je bil na molk in
(po)trpljenje. Kakršna koli že
je demokracija, ki jo imamo
zadnjih dvajset let, v njej se
človek, ki je nečesa obtožen,
lahko tudi javno brani. Koc-
beku in njegovim prijateljem
to ni bilo mogoče, njihova
beseda ni mogla v javnost,
niso se mogli zagovarjati. Ko
je maja 1975 Boris Pahor v
svoji tržaški reviji Zaliv obja-
vil intervju s Kocbekom in je
ta v njem odkril zamolčano
resnico o poboju domobran-
cev, je bil molk sicer prebit,
na Pričevalca, razpetega med
strahom in pogumom, pa se
je vsul še hujši plaz ...
Drugi veliki preboj zamolča-
nega, ki smo mu priča v zad-
njem letu, pa se ne dogaja le
pri nas, temveč po vsem sve-
tu. S svojimi pričevanji se
oglaša vse več ljudi, ki so bili
kot otroci žrtve spolnih zlo-
rab s strani duhovnikov kato-
liške Cerkve. Tudi v tem pri-
meru se je vedelo, da se to
dogaja, a le redki primeri so
bili razkriti, velika večina je
bila zamolčanih. Da jih je
bilo tako veliko, pa menda
niso slutili niti največji kritiki
Cerkve. Dogaja se pravo vsta-
jenje zamolčanega: vse več je
tistih, ki si upajo prebiti
molk in pričati, vse več je ta-
kih, ki si upajo posnemati ti-

ste, ki so v sebi že našli moč
mučnega izstopa iz hudega
molka. - Nekdanji oblasti v
Sloveniji se torej iz "omar"
molka vsipajo kosti pobitih,
Cerkvi pa prikrita in zločin-
ska dejanja pedofilije. Že
samo "odmolčanje" prinaša
tudi delno očiščenje. Kaj bi
bilo še treba storiti, da bi bilo
očiščenje popolno? Je to
sploh mogoče? Lahko denar-
ne odškodnine pozdravijo
duševne rane? Pri nas je bilo
svojcem po vojni pobitih iz-
plačanih kar nekaj odškod-
nin; v državah, kjer so doslej
razkrili največ primerov pe-
dofilije (Irska, ZDA, Nemčija
...), se ljudje množično obra-
čajo na sodišča. Kar ostane,
je potreba po etičnem očišče-
nju. Tega pa lahko prinese le
iskreno opravičilo žrtvam in
njihovim svojcem. Kolikor je
meni znano, se je papež svo-
jim že opravičil. Da bi to za-
res kategorično in iskreno
storili nekdanji ali sedanji
predstavniki oblasti v tej dr-
žavi, pa mi ni znano? 
Papež Janez Pavel II. naj bi
se s homilijo Dan odpušča-
nja (12. marca 2000) opravi-
čil za vsa huda dela Cerkve.
A v resnici je rekel samo: "...
v tem letu milosti mora Cer-
kev, mogočna v svetosti, ki jo
prejema od Gospoda, po-
klekniti pred Bogom in za-
prositi odpuščanja za prete-
kle in današnje grehe njenih
sinov in hčera ..." Opravičil
se je torej Bogu. Kdo pa se
bo, denimo, danes živečim
potomcem pomorjenih Indi-
jancev? Mogočnikom tega
sveta je treba sporočiti, da ne
zadostuje le opravičilo pred
najvišjo instanco - pred Bo-
gom ali Zgodovino. Treba je
poklekniti pred zemeljskimi
žrtvami in jih prositi odpuš-
čanja. Bodo zmogli tudi to?

Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

Borut Pahor, predsednik slo-
venske vlade: "Kljub vsemu je
naša vlada homogena /.../." In
bla bla bla. Mimogrede je navr-
gel še nekaj o doseženih vlad-
nih uspehih. 
Ko je vladni predsednik na tor-
kovi tiskovni konferenci, ki je
potekala kar v preddverju dr-
žavnega zbora, omenil homo-
genost svojega vladnega moš-
tva, sem najprej pomislila, da
je imel v mislih pravzaprav ne-
homogenost in se je zaradi raz-
tresenosti zmotil. Potem sem to
misel opustila in posumila, da
sama ne poznam natančnega
pomena izraza in sem nemu-
doma preverila v Slovarju slo-
venskega knjižnega jezika.
Preberem razlago, ki pravi: "ki

je enotnih, istovrstnih sestavin;
enovit, enoten// ki ima sestav-
ne dele trdno povezane med se-
boj; /.../. Hopla.
Iz razlage sledi: Borut Pahor je
bodisi politični cinik bodisi po-
litični optimist, ki je že na meji
politične norosti, morda celo
nesramnež. Nesramnež zato,
ker se z volivci in državljani
nasploh poigrava kot s tepčki.
Zaradi njegovih, verjamem, ad
hoc izjav, je javnost zmedena.
Bo z mesta pravosodnega mi-
nistra odstopil Aleš Zalar? Bo
v ponedeljek iz vladnega troj-
čka izstopila Liberalna demo-
kracija Slovenije, s predsednico
in ministrico Katarino Kresal
ter pravosodnim ministrom
Alešem Zalarjem na čelu? Bo

klonil sam vladni predsednik
Borut Pahor in razpustil dr-
žavni zbor ter s tem omogočil
predčasne državnozborske vo-
litve? In, kajpada, speljal vodo
na mlin Janezu Janši. Ne, de-
nimo, Radovanu Žerjavu,
predsedniku Slovenske ljudske
stranke, kar je, se razume, svo-
jevrstna in izjemno zanimiva
tema.
Takole bom rekla. Vsaj kar se
mene tiče, mi je čisto vseeno,
kaj se bo zgodilo nekega pri-
hodnjega ponedeljka. Bolj me
zanima, kdo v tej državi drži v
rokah aduta in brezkompro-
misno meša štrene ter v naro-
dovo dobro vriva svoj zasebni
(kapitalski) interes. Zaradi
vsega, kar se na sončni strani

Alp dogaja zadnjih dvajset let
in še zlasti zadnjih pet ali šest
let, se s slovensko državo, žal,
ne morem več brez pomisleka
poistovetiti.
Vendar bo Slovenija vedno,
naj ji vlada kdor koli ali celo
kar koli, moja ljuba Domovi-
na, česar me ni sram na glas
priznati. In prav zato mi še
zdaleč ni vseeno, kaj se v tej do-
lini šentflorjanski dogaja in kaj
iz nje dela tako imenovana po-
litična elita. Čedalje bolj sem
prepričana, da je - razen čast-
nih političnih izjem - vse eno
in isto. Povedano drugače, če-
dalje bolj se mi zdi modra in
resnična teorija, ki pravi, da se
je večina aktualnih slovenskih
politikov zibala v isti zibelki in

da jih je večina pila mleko pri
eni, kvečjemu pri dveh mate-
rah.
Naj se zgodi v ponedeljek to ali
ono, Slovenija je padla v črno
luknjo. Iz nje vodi ena sama
pot, ki pa na noben način ni
(domnevna) izhodna strategija
vladne ekipe Boruta Pahorja.
Pot, po kateri bo Slovenija pri-
plezala iz črne luknje, ni tlako-
vana niti z Janezom Janšo niti
z Borutom Pahorjem niti z
njuno morebitno politično zve-
zo ali zavezo.
Pot, ki vodi Slovenijo iz somra-
ka komunizma, je nova in za
zdaj prezrta politična elita.
Pač v logiki reka: Če v "kuple-
raju" škriplje, ne zamenjajo
postelj, pač pa dame. 

Vaš razgled

Sezona regrata se ni začela, ampak se počasi že končuje. Regrat velja za 
pravo vitaminsko bombo, saj vsebuje veliko železa in ima celo več 
vitaminov kot korenje. Škoda, ker je sezona prekratka, in škoda, ker ga 
prehitro zmanjka tudi v skledi. S. K. / Foto: Tina Dokl

petek, 9. aprila 2010

Usodni ponedeljek

Nedavno mednarodno konferenco za zahodni Balkan na Brdu je spremljalo
veliko število novinarjev, fotoreporterjev in snemalcev. Sedma sila mora
(hočeš-nočeš) slediti strogim protokolarnim pravilom, ob katerih se pogosto
počuti kot čreda ovac, ki jo vodijo iz staje na pašnik in nazaj. Takole pa si
pogosto oddahne v odmoru med dvema dogodkoma. D. Ž., foto: Tina Dokl

Vstajenje zamolčanega
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Štefan Žargi

Begunje - Kaj pomeni dobro
vodenje družbe, najbolje
kaže primer Skupine Elan, ki
je bila dolga leta - tedaj še kot
Skimar - izgubar. Robert
Ferko je prevzel vodenje ob
začetku lanskega leta in maja
predstavil sanacijski pro-
gram, ki ga dosledno uresni-
čuje. Povabili smo ga na po-
govor.

Maja lani ste nadzornemu
svetu družbe predstavili tri-
letni sanacijski načrt Skupi-
ne Elan. Za leto 2009 ste na-
črtovali izdelavo le dobrih
stotih jadrnic, pri zimskem
programu pa štiristo tisoč
parov smuči. Kako se ta na-
črt po letu dni uresničuje?

"Sanacijski načrt je imel
več stebrov: predvidene koli-
čine naših izdelkov, prilago-
ditev družbe, števila zaposle-
nih trenutnim tržnim raz-
meram in osredotočanje de-
javnosti Elana na osnovne
dejavnosti ter dezinvestira-
nje drugih poslov. Rečem
lahko, da smo sanacijski na-
črt uresničili oziroma ga še
malo presegli, saj smo v
smučarskem programu iz-
delali 405 tisoč parov smuči,
v navtičnem delu pa 120 ja-
drnic, divizija Inventa je po-
slovala v skladu z načrti."

Kaj pa dezinvestiranje de-
javnosti in prilagajanje šte-
vila zaposlenih?

"Hkrati smo odprodali ne-
kaj poslov, ki po našem glo-
bokem prepričanju ne spa-
dajo v Elan, saj jih doslej nis-
mo uspešno izvajali. Tako
smo prodali čarterske posle
na Hrvaškem, v Grčiji in Ita-
liji, zmanjšali pa smo tudi
število zaposlenih - skupaj v
Skupini Elan za 250 delav-
cev. V Begunjah nas je sedaj
približno petsto zaposlenih,
prilagoditev je zahtevala
zmanjšanje za dvesto delav-
cev. Naj pa dodam, da smo
po tem zmanjšanju letos na
navtičnem programu že na
novo zaposlili dvajset ljudi,
in ker pripravljamo nove mo-
dele jadrnic, ki jih bomo
predstavili v maju, in priča-
kujemo tudi povečano pov-
praševanje, bomo verjetno še
dodatno zaposlovali."

Pred nedavnim ste ocenili,
da je svetovni navtični trg v
lanskem letu upadel kar za
šestdeset odstotkov. Ste to-
rej optimist glede izboljša-
nja teh razmer?

"Pričakujemo, da se bo trg
vsaj stabiliziral, torej da ne
bo več padal. Na večje pov-
praševanje računamo, glede
na našo novo ponudbo." 

V sanacijskem programu iz
lanskega maja ste ocenili,
da bo Elan ob začetku letoš-
njega leta potreboval po-
novno dokapitalizacijo v vi-
šini pet milijonov evrov.
Kako je s tem načrtom?

"Razmere so se toliko iz-
boljšale, da bi bila dokapitali-
zacija sicer zaželena, ni pa
več nujna. V lanskem letu
smo na ravni Skupine Elan,
glede na leto 2008, prihrani-
li od 14 do 15 milijonov evrov
in poplačali kar nekaj kredi-
tov. Tako dokapitalizacija ni
več nujno potrebna."

Kako ste zaključili lansko
poslovno leto?

"Skupina Elan je lani poslo-
vala pozitivno. Skupaj smo
ustvarili za 93 milijonov evrov
kosmatega donosa, kar je le
nekoliko manj kot leta 2008,
ko ga je bilo sto milijonov, po
nerevidiranih konsolidiranih
podatkih je bilo za 150 tisoč
evrov dobička, kar je precej
bolje od pričakovanj. Deloma
je k temu prispevala poravna-
va, ki smo jo opravili z banka-
mi in s tem omogočili zaklju-
ček stečaja iz leta 1991, nega-
tiven učinek pa je imela spre-
memba vrednosti zalog."

Je Elan močno zadolžen?
"Zadolženost Elana je na

ravni 27 milijonov evrov, pri
čemer nam jo je lani uspelo
zmanjšati za sedem milijo-
nov evrov. Glede na prihod-
ke in kapital družbe, ki pred-
stavlja kar petdeset odstotkov
sredstev družbe - to je glede
na povprečje v slovenski in-
dustriji izredno dobra struk-
tura, je omenjena zadolže-
nost obvladljiva in ne zbuja
skrbi. Prizadevamo si, da bi
spremenili ročnost naših
kreditov, z refinanciranjem
jo želimo podaljšati na deset
let. Pogovori z bankami
uspešno potekajo in pričaku-
jemo, da bomo uspeli in laže
zadihali. V Elanu se vrsto let

ni investiralo v nekatere pro-
grame in želimo si vsaj nekaj
nadoknaditi."

Kakšni so vaši načrti za le-
tošnje leto?

"V zimskem programu pla-
niramo za odstotek več pri-
hodkov kot lani, v navtičnem
programu pa načrtujemo
proizvodnjo plovil povečati za
petino, kar doslej po dinamič-
nem načrtu tudi izpolnjuje-
mo. Na boat showu Internav-
tika 2010 bomo predstavili
dve novi plovili Elan 350 in
Impression 444. Elan 350 je
prvo plovilo sploh, dolgo 35
čevljev, z dvema krmiloma.
Lani se je jadrnica Elan 310 na
vseh testih in trgih dobro iz-
kazala, in to nas prepričuje,
da bomo uspešni tudi z novi-
ma modeloma. Pri smučeh je
znano, da smo za novo kolek-
cijo za prihodnjo zimo dobili
svetovno ugledno priznanje
red dot.

Takšni načrti seveda po-
menijo, da bo Skupina Elan
tudi v letu 2010 poslovala do-
bro, pri čemer divizija Mari-
ne še ne bo pozitivna. To pri-
čakujemo prihodnje leto.
Najpomembneje je, da smo
v Elanu spet stopili na pot
razvoja in nadaljnje krepitve
blagovne znamke."

Kako je s plačami delavcev?
Imate sloves precej skrom-
nih plač. Vam bo uspelo po-
večati plače nad novo dolo-
čeno minimalno plačo ali
pa bo prehod postopen?

"Plače bomo povečali takoj,
torej že v aprilu, kar nalaga si-
cer enostransko sprejeti za-
kon. Prav sedaj se pripravlja-
jo izračuni, koliko bo to stalo.
Pri nas je bilo od meseca do
meseca različno število ljudi,
ki so prejeli plače, nižje od
nove minimalne plače."

Med vašimi sanacijskimi
načrti je bila tudi krepitev
uprave s strokovnjaki za

osnovni dve dejavnosti. Po
izvedenem razpisu in pogo-
vorih je sedaj o tem vse po-
tihnilo. Zakaj?

"Želeli smo, da vodstvo
družbe dopolnimo z dvema
strokovnjakoma, za področje
navtike in za področje zim-
skošportne industrije. Ven-
dar v sklepni fazi pogovorov
z internacionalnimi strokov-
njaki ni bilo mogoče zagoto-
viti takega plačila, kot so ga
pričakovali. Dokler bo v Slo-
veniji veljala sedanja regula-
tiva glede plač vodilnih, ne
vidim možnosti, da bi prido-
bili takšne okrepitve.

Podjetje tako vodim sam s
timom izvršnih direktorjev -
štirih, petih ljudi, ki so prak-
tično enakovredni članom
uprave."

V povezavi z Elanom se ne-
nehno pojavlja vprašanje
iskanja strateškega partnerja.
Pred nedavnim ste celo deja-
li, da je zanimanja veliko, da
so interesenti z germanske-
ga območja, med Američani
in Arabci. V sanacijskem
programu ste predvideli
vstop strateškega partnerja v
letu 2012. Kako je s tem?

"Znano je, da je imel Elan
ponudbo strateških partner-
jev že v preteklosti in bil po
letu 1990 tudi deset let v tu-
jem lastništvu. Za zimsko-
športno področje je značilno,
da je zelo skoncentrirano, kar
pomeni, da je nekaj zelo
močnih in prepoznavnih
skupin, ki združujejo proiz-
vajalce tovrstne opreme. Elan
in Fisher sta za zdaj na tem
trgu kot specialista za proiz-
vodnjo smuči in snežnih
desk 'samotna jezdeca'. Seve-
da je povezovanje in prodaja
družbe v izključni pristojno-
sti lastnikov, naša želja je le,
da se lastnik zaveda pomena
blagovne znamke in da jo
razvija. Glede na pred nedav-
nim razkrite načrte vlade, je
zelo verjetno, da bo prišlo do
prodaje. Prepričani smo, da
interes obstaja prav zaradi
znanja, ki ga imamo na obeh
področjih, zaradi ugleda in
potenciala blagovne znamke
Elan, ki smo ga dosegli."

Pred kratkim ste izjavili, da
je to vodenje postalo kar vaš
način življenja ...

"Način življenja je postal
tudi zato, ker proizvajamo iz-
delke za prosti čas, za rekrea-
cijo, za užitek ljudi, kar je
prijetno, posebej če to rad
počneš tudi sam v prostem
času. Če oboje združiš, je to
zagotovilo, da si uspešen.
Elan ima tudi že dolgo in 
pestro preteklost in tudi s
preteklostjo in ljudmi se ne-
nehno srečujem."

Elan lani posloval brez izgub
Kljub veliki krizi na navtičnem trgu je Skupina Elan po dolgih letih zopet poslovala pozitivno. 
Dosledno uresničujejo lani pripravljen sanacijski načrt.

Robert Ferko

Brdo pri Kranju

Elektru Gorenjska srebrna diploma odličnosti

V sredo zvečer je na Brdu potekala slovesna podelitev pri-
znanj Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO),
pri čemer nobena od prijavljenih družb oziroma organizacij
ni ustrezala najvišjim standardom za podelitev priznanja,
zato ga za leto 2009 niso podelili. Kot smo že poročali, se
je na razpis lani prijavilo 12 kandidatov v treh kategorijah
(glede na število zaposlenih) in kar 52 ocenjevalcev je izbra-
lo pet finalistov, ki so v sredo prejeli diplome. V kategoriji
nad 250 zaposlenih je srebrno diplomo prejela družba Elek-
tro Gorenjska, d. d., Kranj. Š. Ž.
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Srebrno diplomo za sodelovanje v procesu ocenjevanja za
poslovno odličnost je iz rok premiera Boruta Pahorja prejel
Jože Knavs, predsednik uprave Elektro Gorenjska.

Železniki

Uspešen nastop Tehtnice na Analytiki 2010

Iz podjetja Tehtnica so sporočili, da so se kot edino sloven-
sko podjetje uspešno predstavili na največjem svetovnem
sejmu za analize, laboratorijsko tehnologijo in biotehnologi-
jo Analytika 2010 v Münchnu. Med drugim so predstavili
popolnoma nov produkt - komplet za izolacijo DNK, ki so
ga razvili v sodelovanju z Inštitutom za fizikalno biologijo iz
Ljubljane, ki je nosilec patenta ekstrakcijskega kita. Za nov
produkt je bilo veliko zanimanja distributerjev z različnih
koncev sveta. Poleg omenjenega kompleta je Tehtnica pred-
stavila tudi novo družino vodnih kopeli in digitalnih inkuba-
torjev ter dopolnjeno družino laboratorijskih centrifug. Z na-
stopom na Analytiki 2010 Tehtnica še odločneje vstopa na
trg zahtevnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo v visoko
tehnološkem področju opreme za medicino, farmacijo in
biotehnologije. Š. Ž.
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Ministrstvo za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano
je tudi letos pripravilo infor-
mativno kampanjo za pravil-
no uporabo fitofarmacevt-
skih sredstev (FFS), pri kate-
ri sodelujejo še kmetijsko
gozdarska zbornica, kmetij-
ski inštitut in čebelarska zve-
za. Pravilna uporaba pome-
ni, da je to sredstvo možno
uporabiti zgolj za gojene ras-
tline, navedene na etiketi, v
navedenih odmerkih in z
upoštevanjem vseh omejitev. 

Statistika prodaje kaže, da
je bilo v letu 2006 na trgu
1280 ton fitofarmacevtskih
sredstev, leto kasneje 1155 in
predlani 1218 ton, za lani pa
podatkov ni, ker jih ne
spremljajo, saj zbiranje poda-
tkov urejajo novi predpisi Ev-
ropske unije, ki pa jih mora-
jo države članice v svojo za-
konodajo vključiti do konca
prihodnjega leta. V Sloveniji
je po zadnjih podatkih regi-
striranih 334 različnih fitofar-
macevtskih sredstev, število
se spreminja iz meseca v me-
sec, vseskozi pa se giblje oko-
li tristo. Prodaja je omejena,
večino pripravkov, med nji-
mi vse najnevarnejše, lahko
prodajajo le v specializiranih
prodajalnah, kjer so dostop-
na uporabnikom s potrdilom
o obveznem dodatnem uspo-
sabljanju o fitomedicini. Na
"prostem trgu", brez omeji-
tev pri prodaji, je t. i. vrtičkar-
jem na voljo vsega 45 fitofar-
macevtskih sredstev.

Izvajanje zakona o fitofar-
macevtskih sredstvih nadzi-
ra kmetijska inšpekcija, ki je

lani opravila 6902 pregleda,
ob tem pa izdala 238 inšpek-
cijskih odločb in 82 odločb o
prekrških ter izrekla (skupaj
s povprečninami) za 27.598
evrov kazni. Inšpektorji so
kar petino inšpekcijskih od-
ločb in tretjino odločb o pre-
krških izdali za prodajalne s
fitofarmacevtskimi sredstvi
predvsem zaradi neustrez-
nih evidenc, neprimerne
usposobljenosti prodajalcev
in izdaje sredstev kupcem

brez potrdila o znanju iz fito-
medicine, polovico odločb o
prekrških in kar 70 odstot-
kov odločb o inšpekcijskem
nadzoru pa uporabnikom
(kmetom), kjer so kot glavni
problemi ugotovili neustrez-
no vodenje evidenc o porabi
teh sredstev, nepravilno upo-
rabo v odnosu do okolja ter
neustrezno shranjevanje. In-
špektorji spremljajo tudi
ostanke pesticidov in drugih
onesnaževal v sadju, zelenja-

vi in žitih, v okviru tega so
lani odvzeli 280 vzorcev,
analiza tveganja pa je le pri
enem vzorcu namiznega
grozdja pokazala, da ne
ustreza predpisom. V treh
primerih so ugotovili nedo-
voljeno prisotnost pesticidov
na najožjih vodovarstvenih
območjih, rezultati preiskave
tal na vsebnost težkih kovin -
kadmija in svinca pa so po-
kazali povečano obremenitev
na območju Spodnje Savinj-
ske doline in doline Bolske.
Pri večini lanskih pomorov
čebel niso odkrili vzročne
zveze z nepravilno uporabo
fitofarmacevtskih sredstev.
Pregledali so tudi 284 sejal-
nic za setev kemično obdela-
nega (tretiranega) semena,
nepravilnosti pa so ugotovili
v desetih primerih.

Pravilna uporaba škropiv
Če kmetje ali vrtičkarji uporabljajo škropivo na drugih gojenih rastlinah in v višjih odmerkih, kot je
navedeno na etiketi, storijo prekršek, hkrati pa ogrožajo tudi zdravje ljudi in okolje.

Nihče, ne organizacije in ne posameznik, ne sme ku-
povati fitofarmacevtskih sredstev v drugih državah in
jih dati na trg oz. uporabljati v Sloveniji, ne da bi za to
pridobil odločbo o registraciji ali eno od dovoljenj. Za
posameznika je v primeru kršitve zagrožena globa od
štiristo do osemsto evrov, za organizacijo pa od osem-
sto do dvajset tisoč evrov.

V letošnji kampanji bodo dali poudarek pravilni uporabi škropiv v sadjarstvu.

Kranj

Kmetje naj uskladijo podatke v registru

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znova
poziva gospodarje kmetij, da na upravni enoti čim prej, naj-
kasneje pa dan pred oddajo zbirne vloge za kmetijska plači-
la, uredijo v registru kmetijskih gospodarstev vse neusklaje-
ne podatke, saj sicer vloge ne bodo mogli oddati. To je še
posebej pomembno za kmete, ki so se v prejšnjih letih vklju-
čili v katerega od ukrepov kmetijsko okoljskega programa -
(S)KOP in s tem sprejeli petletno obveznost, ki še vedno tra-
ja. Če podatkov ne bodo uskladili in oddali zbirne vloge, bo
agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja to štela kot kr-
šitev, kar ima lahko v primeru ponavljanja kršitev za posle-
dico vračilo že prejetega denarja. Neusklajeni podatki se
večinoma nanašajo na podatke o trajnih nasadih in na neu-
rejen vpis namestnika gospodarja kmetije. C. Z.

Žirovnica

Zelenjavni vrt skozi vse leto

Društvo podeželskih žensk pod Golico in Stolom in kmetij-
ska svetovalna služba vabita v četrtek, 15. aprila, ob 15.30 v
Čopovo rojstno hišo v Žirovnici na predavanje z naslovom
Zelenjavni vrt skozi vse leto. Predavala bo specialistka za ze-
lenjadarstvo in okrasne rastline Miša Pušenjak, ki bo poveda-
la marsikaj koristnega o kolobarjenju, gnojenju, dobrih in
slabih sosedih na vrtu, o zaščiti vrtnin pred škodljivci ... C. Z.

Gorenja vas

Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov

Jutri, v soboto, od 8. do 12. ure bo v na novo urejenem va-
škem jedru v Gorenji vasi tržnica kmetijskih pridelkov in iz-
delkov, na kateri bodo ponujali izdelke blagovnih znamk De-
dek Jaka in Babica Jerca, pekovske, mlečne in mesne izdel-
ke, domače jušne rezance, med z oznako Slovenski med ter
izdelke domače in umetnostne obrti. Tržnico pripravlja Raz-
vojna agencija Sora. C. Z.

Kidričeva cesta 63A
4220 Škofja Loka

Razpisuje prosto delovno mesto

VZDRŽEVALEC - ENERGETIK (m/ž)

Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas 
s 6-mesečnim poskusnim delom

Pogoji:
● Srednja ali poklicna šola elektro tehnične smeri
● Poznavanje in znanje rokovanja s sistemi za vodo, 

pnevmatiko, hidravliko, hladilstva, klime, zem. plin 
● Delo z ročnim orodjem, oblikovanje kovin, osnovno znanje 

varjenja itd.
● Poznavanje osnovnih računalniških programov windows, 
● Izpit kategorije B
● Zaželene delovne izkušnje na področju vzdrževanja
● Bivališče v bližini Škofje Loke

Ponudbe pošljite v 15 dneh po objavi na naslov KLAVNICA
ŠKOFJA LOKA, d. o. o., Kidričeva cesta 63A, 4220 Škofja
Loka.
Dodatne informacije lahko dobite osebno ali po telefonu št.
041/980-351.

Svet zavoda 
Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj
Ulica Tončka Dežmana 1
4000 Kranj

razpisuje delovno mesto 

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

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

Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o 
izobrazbi, opravljenem strokovnem izpitu, dokazila o delovnih izkušnjah,
dokazila o nazivu, program vodenja zavoda in potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o
nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost) ter
s kratkim življenjepisom in programom oziroma vizijo razvoja ter dela šole
za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Osnovne šole Jakoba Aljaža Kranj, Tončka Dežmana 1,
4000 Kranj, z oznako "Prijava na razpis za ravnatelja".

Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli v zakonitem roku.

Cveto Zaplotnik 

Medvode - V Kmetijski za-
drugi Medvode lani niso na-
črtovali novih investicij, ven-
dar so izkoristili ponujeno
priložnost in od zadruge Do-
brunje prevzeli prostor, v ka-
terem je imela svojo proda-
jalno. Ker je bil prostor v
takšnem stanju, da ni omo-
gočal resne poslovne dejav-
nosti, so ga v obdobju od
konca lanskega novembra
do sredine letošnjega janu-
arja temeljito prenovili in s
tem pridobili prodajno me-
sto še na drugem koncu
Ljubljane. Letos načrtujejo v
zadrugi višje prihodke kot

lani in tudi več naložb. Pre-
novili naj bi prodajalno v
Vižmarjah, vključno z zame-
njavo kritine na stavbi, in
nadaljevali priprave na grad-
njo Regionalnega kmetijske-

ga centra Brod, v katerem
bodo kmetijska in živilska tr-
govina, tržnica za kakovost-
ne lokalne pridelke in izdel-
ke, gostinski lokal in poslov-

ni prostori za oddajo v na-
jem. Postopek za pridobitev
gradbenega dovoljenja bodo
začeli potem, ko bo Mestna
občina Ljubljana sprejela
nov prostorski plan.

V medvoški zadrugi so
lani v razmerah gospodarske
in finančne krize dosegli za
12 odstotkov manjše prihod-
ke, občutno zmanjšali tudi
stroške in poslovali pozitiv-
no: s 3726 evri dobička. Od-
kupili so 10,9 milijona litrov
mleka oz. odstotek manj kot
leto prej, prirejo mleka je
prenehalo še pet kmetij, pov-
prečna količina oddanega
mleka na kmetijo pa je zna-
šala že 106.464 litrov. Ljub-

ljanske mlekarne so mleko
plačevale bolje kot italijan-
ske. Odkup živine se je lani
povečal za 15 odstotkov, na
3618 glav živine, večino mla-
dega pitanega goveda so pro-
dali slovenskim klavnicam,
večino krav pa v tujino. Prek
zbirnega centra za govedo so
prodali petino več živali kot
predlani, skupno 3659, od
tega 1143 od KZ Medvode,
preostalo pa od partnerjev, s
katerimi poslovno sodeluje-
jo. Prodaja v tranzitu je bila
za 24 odstotkov manjša kot
leto prej in v maloprodaji za
devet odstotkov, pri tem pa je
bil največji upad v prodajal-
nah Vodice in Vižmarje.

Izkoristili ponujeno priložnost
Kmetijska zadruga Medvode je lani od zadruge Dobrunje prevzela prodajalno v Dobrunjah in jo 
temeljito prenovila.

Na nedavnem občnem
zboru so podelili prizna-
nje zadružnima delavce-
ma Damjanu Koželju in
Dominiku Lebarju.
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Jelena Justin

Pred kratkim sem vam po-
vedala, da bomo skušali razis-
kati poti po Jelovici, planoti,
kjer se lahko zelo hitro izgubi-
mo. Če smo pred štirinajsti-
mi dnevi obiskali Talež, plani-
no na severozahodnem robu
Jelovice, se bomo danes od-
pravili na njen vzhodni del,
na Vodiško planino. 

Poti na Vodiško planino je
precej, tiste najbolj znane pa
so zagotovo z Jamnika, iz Kro-
pe in Kamne Gorice. Mi si
bomo za izhodišče izbrali
Kamno Gorico. Zapeljemo se
proti Podnartu in nadaljuje-
mo proti Kropi. V Lipnici za-
vijemo desno proti Kamni
Gorici, peljemo mimo šole in
ob hišici avtobusne postaje
parkiramo. Na drugi strani
ceste je na drevesu smerokaz
Vodice, 1 ura in 45 minut.
Temu vzponu domačini pra-
vijo Miklavževec. 

Mimo smerokaza se
povzpnemo do konca asfalti-
rane ceste, nato pa nadaljuje-

mo naravnost oz. levo po
gozdnem kolovozu, ki se str-
mo vzpne. Na vrhu kolovoza
nas markacija usmeri na levi
krak kolovoza. Ta del poti po-
teka precej po robu gozda in
pod nami se odpira pogled na
Kropo. Kmalu pridemo do
širšega kolovoza in nadaljuje-
mo v smeri shojene poti.
Markacije so zelo redke, pa še
tiste, ki so, potrebujejo obno-
vo. Pot se počasi obrne proti
zahodu. Še vedno hodimo
skozi bukov gozd po zmerno
strmi poti. Pred seboj zagle-
damo kamnolom. Iz gozda
stopimo na ovinku maka-
damske ceste. Čaka nas pri-
bližno deset minut hoje po
njej, dokler na desni strani ne
zagledamo markirane steze.
Steza se precej strmo požene
v gozd in kmalu preči maka-
damsko cesto, ki smo jo za-
pustili. Nadaljujemo skozi
gozd, po grabnu navzgor, do-
kler se nam na gozdnem gre-
benu ne pridruži pot iz Kro-
pe, iz Srednjega konca, kar
označuje smerokaz. Na gre-

benu zavijemo desno in sle-
dimo markacijam. Nekatere
od že tako redkih markacij so
postavljene prav zanimivo
begajoče; na smreki, ki jo
tako z leve kot desne strani
objemata dve stezi. Le katera
pot je prava? 

No, pri tej smreki sledimo v
desno in kmalu dosežemo
travnik Vodiške planine. Zad-
nji metri pred Partizanskim
domom potekajo po travniku
in že od daleč lahko občuduje-
mo lipo, ki letos šteje že 537 let
in je najstarejša višje ležeča
lipa v Sloveniji. Za prijeten in
prijazen Dom že nekaj let skr-
bi gospod Ljubo, ki v svojem
primorskem narečju pove
marsikaj zanimivega. Z Vodi-
ške planine ne bomo odšli lač-
ni; različne enolončnice in
štruklji, ki jih skuha gospod
Ljubo, so odlični. 

Blizu Partizanskega doma
na Vodiški planini je bil 5. av-
gusta 1941 ustanovljen Can-
karjev bataljon, ki je bil se-
stavljen iz dveh čet Jeseniške
in Jelovške. Cankarjev bata-

ljon je ustanovil Stane Žagar,
član glavnega poveljstva slo-
venskih partizanskih čet in
član Komunistične partije
Slovenije. Vsako leto na dan
5. avgusta je na Vodiški sreča-
nje, občina Radovljica pa ta-
krat tudi praznuje občinski
praznik. 

Do jeklenega konjička se
spustimo po poti vzpona in
spet pozorno gledamo za
markacijami. Lahko se spu-
stimo tudi v Kropo. Z gozd-
nega grebena, s katerega nas
smerokaz usmeri naravnost
v Kropo in levo v Kamno Go-
rico, se pot strmo spusti v zi-
belko kovaštva. A potrebno
bo pešačiti še do avtomobila!

Dobro opazovanje za mar-
kacijami in hoja z občutkom
sta pri vzponu na Vodiško
planino nujna, saj so gozdna
pobočja prepletena s številni-
mi potmi, markacije pa red-
ke. Dodatni smerokazi so
puščice, ki označujejo teka-
ško progo na Vodiško plani-
no. Še sreča! Ko sem se tiste-
ga sobotnega dopoldneva
spuščala nazaj v dolino, sem
počasi začela verjeti v prego-
vore o skopuških Gorenjcih,
ali naj raje rečem o samoza-
dostnih vaščanih izpod Vodi-
ške, saj me je preveval obču-
tek, da šparajo z barvo za
markacije oziroma da hočejo
Vodiško planino kot izletni-
ško točko obdržati le zase, saj
so po njihovem mnenju poti
čist dost uznačene.
Nadmorska višina: 1107 m
Višinska razlika:
Trajanje: 3 ure in 15 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Vodiška planina (1118 m)

Zibelka partizanstva
Na robu jelovških gozdov je planina, kjer je bil med drugo svetovno vojno ustanovljen Cankarjev
bataljon. Okolico doma krasi lipa, ki datira v leto 1473. 

Gozdni greben, kjer vas smerokaz usmeri levo v Kamno
Gorico ali naravnost v Kropo. 

Partizanski dom na Vodiški planini s 537 let staro lipo 

Lična tabla ob Domu

Janez Štrukelj

Jedi za spomladanske dni K U H A R S K I R E C E P T I119
Grahova juha s porom in
brokolijem

Sestavine: 1 sesekljana čebu-
la, 20 dag narezanega pora, 25
dag olupljenega in na kocke
narezanega krompirja, 1 l juš-
ne osnove, 1 lovorov list, 20 dag
brokolijevih cvetov, 15 dag gra-
ha, sesekljani peteršilj, listi pe-
teršilja za dekoracijo.

Priprava: Čebulo, por,
krompir, jušno osnovo in lo-
vorov list damo v veliko kozi-
co in premešamo. Zavremo,
pokrijemo in na nizki tem-
peraturi kuhamo nekaj mi-
nut. Na pol kuhani zelenjavi
dodamo še brokoli in grah.
Jed pokrijemo in kuhamo še
nekaj minut. Večkrat preme-

šamo. Juho odstavimo, od-
stranimo lovorov list, in pre-
tlačimo v gladko krmno
juho. Dodamo še sesekljan
peteršilj, po okusu še osoli-
mo in popopramo. 

Kolerabice po dunajsko

Sestavine: 50 dag kolerabic,
slan krop, 3 dag masla ali mar-
garine, 2 dag moke, sol, poper,
zelen peteršilj, 2 žlici kisle sme-
tane.

Priprava: Nadzemnim ko-
lerabicam odstranimo slabe
in stare liste, zdrave in mlade
osmukamo, jim odstranimo
žile in peclje, srčne liste pu-
stimo cele. Vse liste nato raz-
režemo na rezance. Oprane

glavice kolerabic olupimo in
z olupkom odstranimo vse
olesenele dele. Olupljene
glavice zrežemo na drobne
kocke ali rezine. 

V slan krop damo nareza-
ne liste in pripravljene kocke
ali rezine kolerabic. Vode
sme biti le toliko, da so kole-
rabice pokrite. Solimo in ku-
hamo. Na maslu svetlo zaru-
menimo moko, prilijemo pol
l hladne vode in prežganje
gladko razkuhamo ter zlije-
mo h kolerabicam. Nato naj
vre še vsaj nekaj časa, da se
moka razkuha in izgine okus
po prežganju. Kolerabice po
okusu popopramo in solimo.
Nazadnje jim primešamo še
sesekljan zelen peteršilj in

kislo smetano. Prikuha mora
biti gostljata. Tako lahko pri-
pravimo tudi kumare, sladko
zelje, cukine in ohrovt. 

Kodrasta solata z rdečo
lečo 

Sestavine: 12 dag rdeče leče,
4 pomaranče, šopek mlade če-
bule, 1 rdeči feferon, 1 glava ko-
draste solate, 12 dag sira.

Priprava: Lečo operemo,
stresemo v vrelo slano vodo
in počasi kuhamo 5 minut.
Kuhano odcedimo in oplak-
nemo. Medtem olupimo po-
maranče, jim odstranimo
belo kožico, zrežemo na po-
marančne krhlje (fileje), sok
pa shranimo. Pomarančne

fileje damo na cedilo, da se
osušijo. Mlado čebulo očisti-
mo, operemo, bele in zelene
dele narežemo na tanke re-
zance. Feferon očistimo se-
menja in narežemo na drob-
ne kocke. Zmešamo jih s če-
bulo in pomarančnimi fileji.
Kodrasto solato očistimo,
operemo, osušimo in na
drobno narežemo. Sir nare-
žemo na kocke. Zmešamo
pomarančni sok, gorčico, sol
in poper ter dodamo olje. So-
lato zmešamo z mlado čebu-
lo in pomarančnimi fileji.
Lečo in sir zmešamo. Preliv
prelijemo po solati in postre-
žemo. Solato ponudimo z
opečenimi polnozrnatimi re-
zinami kruha.
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Dobrodošli ste tako ljubitelji suho-
mesnatih izdelkov, ki boste lahko
pokušali in ocenjevali salame, lepo
vabljeni seveda tudi vsi, ki želite,
da bi bila vaša salama ocenjena.
Dostaviti jih morate do 14. ure na
kraj dogodka, da jih bomo nato še
narezali in jih bo ocenila strokovna
komisija. Nekoliko z zamikom bo-
ste salame s pomočjo ocenjevalnih
listkov ocenjevali še obiskovalci.
Po zaključenem ocenjevanju bo
sledila uradna razglasitev dobitni-
kov nazivov ''Kraljica Zale'', ki jih
bodo prejeli prvi trije po mnenju ko-
misije in po mnenju obiskovalcev.

Vzporedno z omenjenim dogaja-
njem bodo ves čas na stojnicah
na voljo domače dobrote ekolo-
ških kmetij, kmetij z dopolnilnimi
dejavnostmi ter društva podežel-
skih žena. Vse, kar boste kupova-
li, bo domače: kruh iz kmečke
peči, piškoti, suhomesnati izdelki,
domača zaseka, ocvirkovica, re-
zanci za juho, suho sadje, žganje
in likerji, med, kislo zelje in repa,
ter okusen sir s kmetije Pustotnik
iz Gorenje vasi.
Da se po poti do nas ne boste iz-
gubili, sledite naslednjim navodi-
lom:

Iz smeri Škofje Loke vozite do Go-
renje vasi, kjer pri bencinski čr-
palki zavijete levo čez most. Nato
pa takoj desno. Vozite mimo cer-
kve in šole, nato skozi vas Lajše.
Rahlo se vzpenjajte skozi gozd in
se držite smeri domačija Javorč
oz. tabel Prireditev Javorč. 

Če želite nedeljo, 11. aprila, preži-
veti v dobri družbi, le pridite na Ži-
rovski Vrh. Zagotavljamo vam, da
vam ne bo žal in da se boste radi
vračali v kraj, kjer je že dr. Ivan
Tavčar lovil divjega petelina v
Zali.  

Lucija Kavčič, TD Žirovski Vrh

Četrta Salamiada in tržni dan
TD Žirovski Vrh v nedeljo, 11. aprila, ob 14. uri pripravlja 4. Salamiado in tržni dan na domačiji Javorč 
na Žirovskem Vrhu sv. Urbana v Poljanski dolini.
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Gledališko društvo Toj to! vabi na ogled predstave z naslovom Ženska od prej.
Predstava bo na ogled jutri, 10. aprila 2010, ob 19. uri v KD na Kokrici, in
16. aprila 2010, ob 19. uri v KD na Visokem. Vstop je prost. Vljudno vabljeni!

Turistično društvo Kranj pripravlja jutri, v soboto, 10. aprila 2010, dan do-
mače in umetnostne obrti. Prireditev bo potekala med 8. in 13. uro na
Glavnem trgu v Kranju. Vabljeni vsi, kulturna dediščina, da se jim pridružite
na sejmu, kjer bo moč kupiti izdelke rokodelcev, organizirane pa bodo tudi
zanimive rokodelske delavnice, kjer si bodo obiskovalci lahko sami izdelali
različne izdelke. 

Fundacija Vincenca Drakslerja v okviru projekta GROZD vabi na delavnico z
naslovom Varstvo pri delu za NVO. Delavnica bo potekala 14. aprila 2010 od
16. do 20. ure, namenjena je predstavnikom nevladnih organizacij. Informa-
cije in prijave na tel. št. 04/23 61 346 ali po e-pošti usposabljanje@grozd.eu.

Turistično društvo Kokrica vabi na 18. kulturno-zabavno prireditev Dih pomla-
di, ki bo v četrtek, 15. aprila 2010, ob 18. uri v Kulturnem domu na Kokrici. 

Združenje Naravni začetki vabi prostovoljce, ki bi želeli pomagati društvu.
Radi bi spet malo osvežili spomin na projekt "Še vsaka je rodila!" - pravice
žensk v obporodnem obdobju in bi potrebovali pomoč pri distribuciji
letakov in plakatov. Vsi, ki bi lahko pomagali, se javite na naslov 
info@mamazofa.org. Vnaprej se zahvaljujejo vsem za pomoč.

PREJELI SMO

Krvoločni 
ubijalski psi

V Jeseniških novicah z dne
19. marca sem zasledil članek
gospe mag. Silvane Gasar z na-
slovom Krvoločni ubijalski psi.

Teorija gospe Gasar o psih je
res lepa, da ne rečem idealna.
Žal. Že kot otroka me je napa-
del in oklal pes, čeprav ga ni-
sem z ničimer izzival. Prizna-
ti moram, da imam od tedaj
pred psi strah. To dejstvo psi hi-
tro začutijo, zato sem imel več-
krat probleme s psi. Tako sem
približno pred mesecem, ko
sem šel na bližnji hrib, srečal
tipično slovensko družino, ki so
jo sestavljali ona, on in pes. Pes
je bil seveda spuščen in se je ta-
koj zakadil vame in me zgrabil
za komolec, čeprav mi je last-
nik zagotavljal, da mi ne bo
pes nič naredil! Če bi takrat
srečali srno, bi psa ustavila
kvečjemu krogla iz puške. Da
psi niso take ovce, kakor jih vi
opisujete, priča tudi dejstvo, da
moj sosed hodi na svojo parcelo
z nožem ali sekiro, ker se boji
napada psov, saj ga je na isti
poti eden ugriznil v trebuh!

Ja, na Pokljuki imamo tudi
volka, ki je do jeseni lanskega

leta raztrgal dvanajst muflo-
nov, jelenov in srnjadi. Poleg
tega je zaklal kakih trideset
ovac, čeprav po vaši teoriji trga-
nje in grizenje sploh ni njihov
cilj. Torej se je to zgodilo čisto
nehote! Sprašujem se, če bi ga
srečali nekje na samem na Po-
kljuki to zimo, bi še imeli tako
idealizirano mnenje?

In še nekaj - velja tudi za
druge zveroljubce, pravite, da
ste ljubitelji živali. Zakaj si de-
nimo namesto psov ne omislite
koze, zajca ali kakšne druge
živali?!

Tako so pa v zavetiščih za
živali praviloma z redkimi iz-
jemami, le psi in mačke. Torej
živali iz rodu zveri.

Na svetu je približno milijar-
da lačnih ljudi! Ali ne bi bilo
bolj humano najprej poskrbeti
zanje kot pa za živali v zave-
tiščih, ki jih nihče ne mara. Če
pa že so, potem v strah in jezo
drugim ljudem?

V Sloveniji imamo registri-
ranih 216 tisoč psov. Za mačke
se pa sploh ne ve točne številke.
Predlagam, naj se razpiše da-
vek na mačke in pse!

Jože Kogoj, 
Spodnje Gorje

Suzana P. Kovačič

Kranj - V Zavodu za rehabi-
litacijo po poškodbi glave
Korak so se razveselili dona-
cije Združenja SILA, sloven-
skega mednarodnega zdru-
ženja žensk. Prejeli so peč za
steklo in električno ravnotež-
no stojko v skupni vrednosti
skoraj dvanajst tisoč evrov,
donacijo so jim predstavnice
Združenja SILA uradno po-
delile v sredo. "Članice Zdru-
ženja vsako leto organizira-
mo bazar, na katerem pred-
stavljamo kulturo različnih
narodov in prodajamo izdel-
ke. Izkupiček od prodanih iz-
delkov namenimo različnim

ustanovam po Sloveniji, ki
potrebujejo pomoč. V šest-
najstih letih smo donirale že
približno milijon evrov, niko-
li pa ne doniramo denarja,
ampak kupimo tisto, kar se
potrebuje," je povedala Breda
Arnšek, predstavnica Združe-
nja SILA. "Z donacijo bomo
našim varovancem omogočili
višjo kakovost bivanja in hi-
trejši razvoj po poškodbi
možganov," je povedala di-
rektorica Zavoda Korak Mate-
ja Korošec in dodala, da bodo
prihodnje leto zaprosili za ši-
ritev koncesije. Trenutno je
pri njih dvaintrideset varo-
vancev in so edini tovrstni za-
vod na Gorenjskem. 

Donacija Združenja SILA Zavodu Korak

Donacija Združenja SILA: električna ravnotežna stojka v
sobi za fizioterapijo; od leve stojijo: predstavnica Združenja
SILA Nataša Drummond, Mateja Korošec, predstavnica
Združenja SILA Marie Prelog in Breda Arnšek. / Foto: Gorazd Kavčič

Ana Hartman

Cerklje - Danes, v petek, bo
uradno ustanovljen Lions
klub Brnik. V kontekstu no-
silnega gesla lionizma Po-
magamo so se ustanovni
člani odločili že takoj ob
ustanovitvi organizirati prvo
dobrodelno akcijo. S pomoč-
jo priznanih slovenskih
glasbenikov organizirajo do-
brodelni koncert, ki bo nocoj
ob 20. uri v Kulturnem hra-

mu Ignacija Borštnika v Cer-
kljah. Nastopili bodo učen-
ci OŠ Davorina Jenka, Ja-
dranka Juras, Pavle Kavec s
skupino Oko, Janez Bonči-
na Benč, Oto Pestner, Terra-
folk, skupina Ave in Mak
Grgič. Vstopnina v višini 15
evrov bo namenjena za po-
moč pri šolanju otrok iz so-
cialno ogroženih družin v
občini Cerklje. "Eden od po-
membnih ciljev lionistične-
ga gibanja je tudi vzpostavi-

tev trajnih in kakovostnih
odnosov z lokalno skup-
nostjo, v kateri klub deluje.
Upamo, da bo naš koncert
prvi v vrsti uspešnih dobro-
delnih akcij," je povedal
predsednik Lions kluba Br-
nik Gregor Makuc. V Slo-
venji tako deluje že 53 Li-
ons klubov s skoraj 1500
člani, ki so v dvajsetih letih
delovanja za dobrodelne
namene zbrali že več kot 4,5
milijona evrov. 

Dobrodelni koncert 
ob ustanovitvi Lions kluba Brnik

Tržič 
Tretja cvetlična tržnica
Turistično društvo Tržič pri-
reja v sodelovanju z Občino
Tržič in Biotehniškim cen-
trom Naklo tretjo Cvetlično
tržnico. Prireditev bo v sobo-
to, 10. aprila, od 8. do 12. uro
v občinskem atriju. Na stoj-
nicah bo bogata ponudba,
biotehniški center bo pred-
stavil izobraževalne progra-
me in šolske izdelke, stro-
kovnjaki pa bodo dajali na-
svete za urejanje vrta. Otroci
bodo v ustvarjalni delavnici
izdelovali rožice. Ob 10. uri
bodo podelili priznanja last-
nikom najlepših hiš v tržiški
občini za lansko leto.  S. S.



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

V knjižnici za otroke
Gorenja vas - V ponedeljek, 12. aprila, otroci v knjižnici ob
17. uri lahko prisluhnejo pravljici Zvončki in trobentice.

Glasbeni večeri pri Avseniku
Begunje - Do konca aprila bodo pri Avseniku v Begunjah nasto-
pili nekateri znani narodnozabavni ansambli. Koncerti s ple-
som se bodo začeli ob 19. uri. Drevi in prihodnja dva petka, 16.
in 23. aprila, bo igral Hišni ansambel Avsenik, v sredo, 14. apri-
la, pa ansambel Saša Avsenika. V sredo, 28. aprila, bodo igrali
Veseli Begunjčani, v petek, 30. aprila, pa Mitja kvintet. 

Na Šenturško goro
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi člane gorenjskih diabe-
tičnih društev v soboto, 17. aprila, na pohod na Šenturško
goro. Prijave sprejemajo v pisarni društva najkasneje do 14.
aprila, ob ponedeljkih in sredah od 15. do 17. ure ali po tele-
fonu 202-83-10. Informacije tudi pri Ivanu 031/485-490.

7. Jurjev pohod
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira ob prazniku
Občine Šenčur 7. Jurjev pohod (do Vodic), ki bo v soboto,
24. aprila, s startom ob 8. uri v centru Šenčurja. Prijave med
7.15 in 7.45 pred okrepčevalnico Alo alo. Informacije in prija-
ve zbira Franci Erzin, tel. 041/875-812.

Na Bohor
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 17.
aprila, planinski izlet na Bohor. Informacije in prijave zbira
do četrtka, 15. aprila, Franci Erzin, tel. 041/875-812.

Dvodnevno turno smučanje
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto in nedeljo, 
17. in 18. aprila, vabi na dvodnevno turno smučanje na vrhove v
okolici planine Laz. Informacije in prijave: stanko.dolensek
@gmail.com ali 040/206 164 (Stanko Dolenšek).

Kolesarski izlet
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj vabijo 13. aprila na ko-
lesarski izlet na relaciji Kranj-Štefanja Gora-Kranj. Vožnje bo
za 6 do 7 ur, start bo ob 9. uri izpred društva.

Jezero - Krim
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 15.
aprila, na pohod od Jezera pod Krimom na Krim. Prijave z
vplačili sprejemajo v društveni pisarni do srede, 14. aprila.

Turistični izlet
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj vabijo na turistični iz-
let po krajih Trebnje, Dobrnič, Žužemberk, Baza 20, Dvor.
Izlet bo v torek, 20. aprila. Prijave z vplačili sprejemajo v druš-
tveni pisarni do zasedbe mest v avtobusu.

Na Matajur
Kranj - Planinska sekcija kranjskega društva upokojencev
vabi na pohod na Matajur v Italiji. Pohod bo v četrtek, 22.

IZLETI
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aprila, prijave z vplačili pa sprejemajo v društveni pisarni do
ponedeljka, 19. aprila.

Zvok ploskanja ene roke - povezava znanosti in mistike
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek, 13. aprila, ob 16. uri na predavanje z od-
govori na konkretna vprašanja Zvok ploskanja ene roke - po-
vezava znanosti in mistike. Predavanje, ki bo v društveni pi-
sarni v Kranju na Oldhamski c. 14 (pri Vodovodnem stolpu),
bo vodi mag. Edo Belak. 

Proučevanje Svetega pisma
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri, v soboto, 10.
aprila, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na proučevanje
Svetega pisma z okvirno temo Boljše kakor kaže smerokaz.
Razgovor bo povezoval Pavel Repnik. Vstopnine ni.

Starši se upokojujejo
Brezje - Danes, v petek, 9. aprila, ob 20. uri bodo v Romarskem
uradu gostili dr. Ramovša s predavanjem Starši se upokojuje-
jo. To bo že osmo srečanje v sklopu pogovorov, namenjenih
tako mlajšim kot starejšim, ki želijo poglobljeno spoznavati in
lepše živeti odnose med vsemi generacijami v družini. 

Občni zbor
Naklo - Gasilska zveza Naklo obvešča, da bo občni zbor zve-
ze danes, v petek, 9. aprila, ob 19. uri v kulturnem domu v
Podbrezjah (Podbrezje 147).

Meritve tlaka, holesterola in sladkorja
Žirovnica - Društvo upokojencev in Rdeči križ Žirovnica obveš-
ča, da bodo preventivne meritve krvnega tlaka, holesterola in
sladkorja v krvi v mesecu aprilu potekale v torek, 13., in torek,
20. aprila, od 8. do 10. ure v Čopovi rojstni hiši v Žirovnici.

Test hoje na 2 kilometra
Škofja Loka - Zdravstveni dom Škofja Loka obvešča, da bo v
petek, 16. aprila, ob 17. uri v Športnem parku Osnovne šole
Škofja Loka - Mesto preizkus hoje na 2 kilometra, kjer bodo
določili vašo zmogljivost za telesno vadbo. Izmerili vam
bomo tudi krvni tlak in pulz. Prireditev je brezplačna. Pridi-
te v športni opremi. Informacije Marija Bratuž, ZD Škofja
Loka, tel.: 04/502 00 00.

Stilska preobrazba
Jesenice - Odprtje samostojne razstave barvnih fotografij
Samirja Pajiča Stilska preobrazba bo v sredo, 14. aprila, ob
18. uri v Fotogaleriji.

Pasteli Vide Soklič
Slovenski Javornik - Danes, v petek, 9. aprila, bodo ob 18. uri v
razstavnem prostoru Kulturnega doma na Slovenskem Javorni-
ku odprli razstavo likovnih del Vide Soklič z naslovom Pasteli. 

Sosedje
Poljane - Dramska skupina kulturno umetniškega društva
Pod lipo Adergas bo jutri, v soboto, 10. aprila, ob 20. uri v
dvorani kulturnega doma v Poljanah nad Škofjo Loko upri-
zorila dramo v petih dejanjih in dveh slikah velikega sloven-
skega igralca Ignacija Borštnika Sosedje po predlogi novele
Ivana Tavčarja Otok in Struga. Igro je režiral Silvo Sirc.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

OBVESTILA

PREDAVANJA

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: 24. - 27. 4., 13. - 16. 5., 27. - 30. 5.;
BERNARDIN: 19. 4.; TOPOLŠČICA: 26. 4.; MEDŽUGORJE: 7. - 9. 5.; PELJEŠAC:
18. - 25. 6., 13. - 20. 9.; DUGI OTOK: 8. - 11. 6.;  28. - 31. 8, 24. - 31. 8.; MALI
LOŠINJ: 25. - 30. 9.; GOLI OTOK: 24. 5.

SLOVENIJA

Spar temelji na kakovosti, zanesljivosti in
odgovornosti tako do svojih kupcev kot tudi do
svojih zaposlenih. Tako smo zrasli v veliko in 
uspešno podjetje z varno prihodnostjo. Naša vizija 
temelji na izkušnjah in znanju, imamo jasen pogled 
v jutri. Iš~emo sodelavce, s katerimi bo Spar tudi v
prihodnje kos izzivu biti vedno najboljši.

ZNAK ZAUPANJA

KUHARJA (m/ž)

Za delo v restavraciji Interspar Kranj
iš~emo:

Pri~akujemo:

- IV. stopnjo izobrazbe gostinske ali
  druge ustrezne smeri
- zaželene dvoletne izkušenje na podobnih
  delovnih mestih
- veselje do dela z ljudmi

Vaše prijave pri~akujemo v 8 dneh po objavi na 
naslov:
Interspar Kranj, Cesta 1. maja 77, 4000 Kranj
ali na vodja08∞spar.si.

Nudimo:

- delo v sodobno opremljenih prostorih
- prijetno delovno okolje
- pla~evanje dodatnega pokojninskega
  zavarovanja
- zaposlitev v velikem in uspešnem
  mednarodnem podjetju
- zaposlitev za dolo~en ~as z možnostjo   
  podaljšanja za nedolo~en ~as

LOTO
Rezultati 28. kroga - 7. aprila 2010

6, 22, 23, 27, 32, 35, 39 in 14
Lotko: 0 0 0 3 4 5

Loto PLUS: 3, 13, 15, 20, 26, 31, 37 in 33

Garantirani sklad 29. kroga za Sedmico: 200.000 EUR
Predvideni sklad 29. kroga za Lotka: 190.000 EUR
Predvideni sklad 29. kroga za PLUS: 350.000 EUR

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

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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Nič se ne prileže bolj
kot crkljanje pod toplo,
pisano odejo.

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

Za vas beležimo čas
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERO v Kranju, ☎ 041/
633-713 10001896

ODDAM

GARSONJERO v Frankovem naselju v
Škofji Loki za dalj časa, obvezno dvo-
mesečno predplačilo, cena 280
EUR/mes., ☎ 051/376-236 10001949

ENOSOBNO stanovanje, 38 m2, viso-
ko pritličje, opremljeno, za daljše ob-
dobje, v Podlubniku, Škofja Loka, ☎
040/830-960 10001881

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

KRANJ, izjemna lokacija ob najbolj
prometni cesti, prodam hišo 270 m2 in
delavnico 200 m2, primerno za po-
slovno dejavnost, parcela 1150 m2, ☎
040/855-439 10001878

NOVEJŠO hišo, Ormož - Sv. Tomaž,
na hribu, med vinogradi, z razgledom,
157 m2 površine, parcela po želji, 15
% popusta, ☎ 040/341-120 10001744

PRITLIČJE starejše hiše pri podnartu
in 300 m vrta, cena 45.000 EUR, ☎
040/225-052 10001967

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

LESENO hišo v Termah Čatež, 47 m2,
dve etaži, adaptirana 08, opremljena,
ogrevanje, parking, ☎ 031/623-409

10001922

V OKOLICI Trebnjega vikend z vso in-
frastrukturo, asfalt do parcele na lepi
sončni legi, ☎ 031/308-540

10001901

POSESTI
KUPIM

OBDELOVALNO zemljo v okolici Kra-
nja, ☎ 04/25-72-233

10001905

NAJAMEM

TRAVNIK ali njivo, ☎ 041/239-328
10001968

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

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

CITROËN Xantio 2.0, l. 95 z vso do-
datno opremo, teh. pregled do 10/10,
cena: 500,00 EUR, ☎ 041/760-293

10001952

FORD Fiesta, l. 97, registrirana do ju-
nija, ugodno, ☎ 031/307-101

10001885

TOYOTA Yaris oprema stela, stara 14
mesecev, z vso opremo, cena:
9.200,00 EUR, ☎ 031/840-981

10001954

GOLF caddy, ☎ 031/585-345
10001889

KUPIM

AUDI A4 TDi diesel, letnik 2005/
2006, od 1. lastnika, preprodajalci iz-
ključeni, ☎ 041/884-825

10001851

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOPED APN 6, l. 97, cena: 300,00
EUR, ☎ 041/214-500

10001937

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LETNE gume Barun, nizko presečne -
radial 195x50-15˝ 82 V in alu platišča
13˝ -4x100 (Golf, Polo), ☎ 041/294-
388 10001880

PLATIŠČA in gume 195/55R15 za
mercedes A, dvodelni kombinezon
Aero daineze št. 56, ☎ 051/664-223

10001928

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

10001763

STREŠNI prtljažnik + 2 nosilca za ko-
lesa ter vlečno kljuko za Renault Sce-
nic, letnik 2007, ☎ 041/826-526

10001858

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

MIZARSKI ponk, hrastov les, ☎ 041/
903-412 10001940

VARILNI aparat za aluminij, inox, med-
enino in drugo, ☎ 031/360-536

10001892

KUPIM

MEŠALEC za beton, rabljen, ☎ 031/
844-008 10001936

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

NOVO, leseno vrtno ograjo in večja
garažna vrata, ☎ 041/218-877

10001959

OSTREŠJE za manjšo stavbo do dolži-
ne 6 m in širine do 5 m za 160 eur,
700 kom betonskih strešnikov Likozar
skupaj s slemeni in krajniki za 270 eur,
staro 10 let, Bernard, Davča 58, Že-
lezniki, ☎ 031/796-658

10001865

SMREKOVE deske za fabjon, sušene,
☎ 04/51-00-110

10001944

SUH smrekov žagan les 50, 25, 20
mm, Češnjevek, ☎ 031/525-931

10001912

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

10001836

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

KOVINSKA garažna vrata, širina 2.5 m
in višina 2.6 m za 400 eur, staro 10 let,
Bernard, Davča 58, Železniki, ☎
031/796-658 10001866

NOVA, vhodna vrata, s podbojem, 20
% ceneje, ☎ 041/271-953

10001918

KURIVO
PRODAM

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

10001793

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

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

10001884

SUHA, bukova drva z dostavo, ☎
031/864-145 10001874

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

OMARO za dnevno sobo, nizka z vitri-
nama, moderen dizajn, bela, vsi preda-
li na tiho zapiranje, ☎ 041/543-876

10001957

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

NOVO, montažno hladilnico znamke
LTH, 2,5x1,8x2,3 m, ☎ 031/360-
536 10001890

OSTALO
PRODAM

PLINSKO bombo po simbolični ceni,
☎ 031/715-204 10001929

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko, staro tri me-
sece, uglasitev C,F B, ugodno, ☎
051/774-141

10001898

TROBENTO ˝B˝, znamke Amati s kov-
čkom, cena 310 EUR, ☎ 031/360-
536 10001891

VIOLINO polovinko, kot novo, ☎
041/758-972 10001961

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

DOBRO ohranjen baldahin z ogrodjem
za prikolico 5,20 m, ☎ 031/584-713

10001970

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

OTROŠKI voziček Quinny Freestyle 3
XL, otroški avtosedež maxi Cosi
Cabrio-Fix 0-13 kg, podstavek za avto-
sedež Maxi Cosi EasyFix ISOFIX, cena
po dogovoru, ☎ 040/516-013

10001882

PODARIM

STOLČEK za hranjenje, ☎ 040/516-
013 10001883

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

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

AZBURŠKA ovčarka, družinski pes,
tudi čuvaj ovc, ☎ 041/211-602, zve-
čer 10001939

MLADIČE, nemške ovčarje z rodovni-
kom, stare 3 mesece, ☎ 031/618-
045 10001965

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 1200 l, ☎
031/690-688 10001963

MOTOKULTIVATOR 8 KS, motor
Acme s frezo, plugom in kiper prikoli-
co, ☎ 041/638-445 10001907

SAMONAKLADALKO SIP Novi Pionir
17, spodnji in zgornji priklop, ☎
041/620-824 10001895

TRAČNO žago za razrez hlodovine, ☎
041/239-328 10001969

KUPIM

RABLJEN sadilec krompirja , lahko
starejši, ☎ 031/417-221

10001966

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

PRIDELKI
PRODAM

BELI krompir, bazmast, zelo ugodno,
☎ 04/23-12-309 10001908

DROBNI krompir sorta bela rosa in
pšata, ☎ 041/209-677 10001875

JABOLKA ajdared, jonagold, zlati deli-
šes lahko dobite Pri Markuti, Čadovlje
3, Golnik, ☎ 04/25-60-048

10001886

KRMNI krompir, ječmen za krmo in do-
bro uležan hlevski gnoj, ☎ 041/347-
507 10001953

KROMPIR, kifelčar, cena 1,50 EUR/
kg, ☎ 04/23-32-383 10001899

KROMPIR sante, primeren za sajenje
ter krmilni, ☎ 070/870-734 10001925

KROMPIR jedilni desire in krmni, več-
ja količina, ☎ 041/584-048 10001931

KROMPIR desire, 250 kg za seme,
ugodno, ☎ 04/25-91-294 10001942

LEPO seno in otavo, ☎ 04/25-51-
487 10001911

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

10001910

SEMENSKI čebuljček in jedilni krom-
pir desire, ☎ 04/58-014-380

10001930

SENO, kvalitetno, v rinfuzi, ☎ 01/36-
27-263 10001877

SENO in otavo, sušeno v naravi, večja
količina, cena zelo ugodna, ☎ 040/
223-674, zvečer 10001932

SENO, razsuto, silažne bale in slamo v
okroglih balah, ☎ 031/546-969

10001945

SENO v Poljanski dolini, ☎ 04/51-88-
175 10001948

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 11 tednov,
☎ 04/25-22-489 10001903

BIKCA LS, starega 60 dni ☎ 041/
890-742 10001972

ČB BIKCA starega 10 dni, ☎ 041/
937-640 10001904

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎ 040/
355-865 10001934

ČB BIKCA starega 10 dni, ☎
031/803-521 10001943

ČRNO-BELEGA bikca, ☎ 031/235-
118 10001914

DVE ovci z jagenjčkom, ☎ 04/23-12-
103 10001893

ENOLETNO žrebico, ☎ 04/25-72-
233 10001906

KRAVO simentalko s teletom, prva teli-
tev in semenski krompir aladin, lamski
uvoz, ☎ 041/358-030 10001861

KRAVO, simentalko, pašno, visoko
brejo s teličkom, ☎ 04/25-21-868,
040/324-742 10001909

KUNCE za pleme ali zakol, ☎
040/672-702 10001812

MLADO, pašeno kravo simentalko v 9.
mesecu brejosti, ☎ 031/530-664

10001888

PONI kobilico in komat, vajeno jahanja
in vprege, ☎ 041/758-972

10001962

RJAVO, mlado kozo za pripust ali za-
menjam za ovčjega mladiča, ☎
041/420-124

10001924

TELICO simentalko, enoletno, težko
približno 300 kg, za zakol ali nadaljnjo
rejo, ☎ 031/525-118

10001941

TELICO simentalko, pašno, staro 11
mesecev, ☎ 031/241-425

10001955

TELIČKO simentalko, brejo 9. mes.,
jalovo kravo, zgrabljalnik  SIP 310,
snemljive roke, pajek SIP 450, ☎
041/595-773 10001927

TELIČKO simentalko, staro 5 mese-
cev, ☎ 031/312-323

10001935

VEČ ČB in simental telic, brejih 8 me-
secev, A kontrola, matere 9000 l mle-
ka, ☎ 041/938-376

10001947

KUPIM

BIKCA simentalca ali mesne pasme,
starega do 10 dni, ☎ 031/347-099

10001900

BIKCA simentalca, starega 14 dni, ☎
04/51-26-540, 051/244-138

10001933

OSTALO
NA PAŠO vzamem večje število koz,
☎ 05/38-08-095

10001879

PRODAM

HLEVSKI gnoj, listna nastela in nekaj
silažnih bal I. košnje, ☎ 04/25-22-
569, 031/474-211

10001926

MESO, polovico bika, ☎ 041/369-
098 10001870

MESO bika, krmljen brez silaže in kr-
mil, 5 EUR/kg, seno rinfuza 0,10
EUR/kg, ☎ 04/51-22-956, 041/
945-382

10001897

ZEMLJO za vrtove ali travnik, ☎ 041/
211-602, zvečer

10001938

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

NUDIMO zaposlitev ali delo po pogod-
bi kuharju -  picopeku, Gostilna Logar,
Hotemaže 3a, Preddvor, ☎ 041/335-
979, 041/369-051

10001894

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

10001842

ZAPOSLIM kuharja/ico, natakar-
ja/ico, pomočnika/ico, lahko tudi brez
izobrazbe, v novi gril  restavraciji v Kra-
nju. Vaše ponudbe: Restavracija Mona
Lisa, Jaka Platiša 17, 4000 Kranj

10001859

IŠČEMO fanta za pomoč v kuhinji, za-
želen izpit kat. B v Kranju, Peter Arh
s.p., Črnavska pot 1, Preddvor, ☎
041/884-825 10001887

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

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

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

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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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, Vodovodno stolp, trisobno v
III. nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno l.
2005 (kopalnica, WC, CK na plin)
vpisano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 EUR.
Kranj, Planina II, 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 izme-
re 48,00 m2, v hiši so samo štiri stano-
vanja, l. izgr. 1960, stanovanje izdela-
no l. 1991, CK, cena 77.500,00 EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko pritlič-
na hiša tlorisa 30 m2 na parceli veliko-
sti 500 m2, l. izgr. 1951, v celoti prenov-
ljena in opremljena l. 2009, v pritličju -
kuhinja, jedilnica z dnevno sobo, WC,
v nadstr. -spalnica, pomožni prostor
in kopalnica, CK, največ za dve osebi
vseljivo takoj, cena 630,00 EUR/me-
sečno + 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 parce-
li velikosti 857 m2, l. izgr. 1955, CK na
olje, garaža, cena 246.000,00 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.



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, ☎ 041/484-041

10001846

TRAKTORISTA - delavca na kmetiji za-
poslim, Basai, d.o.o., Suha pri Predo-
sljah 40, Kranj, ☎ 041/375-575

10001916

ZAPOSLIMO kovinarja za delo na
CNC strojih, starost do 40 let, Ropret,
d.o.o., Hotemaže 47a, Preddvor, ☎
041/672-043 10001876

IŠČEM

IŠČEM DELO pomoč pri vzdrževanju
hiše, čiščenje, žaganje drv, odvoz
smeti, urejanje zelenic ter kultiviranje
zemlje, Jereb, ☎ 041/758-958

10001956

DELO, čiščenje, likanje, varstvo otrok,
pomoč starejšim, imam izkušnje, ☎
051/428-551 10001913

MLAJŠA upokojenka išče delo, 1x te-
densko, pospravljanje in likanje imam
izkušnje, ☎ 041/867-546

10001951

DELO VOZNIKA po Sloveniji, imam C
in E kategorijo, kartico voznik in imam
status s.p., ☎ 040/389-518

10001917

IŠČEM DELO varstvo otrok na svojem
domu, ☎ 040/561-408

10001946

IŠČEM DELO čiščenje, pomoč starej-
šim osebam, gos. dela, dela na vrtu,
Kranj z okolico, ☎ 051/605-303

10001958

IŠČEM DELO čiščenje, pomoč v go-
spodinjstvu, varstvo otrok na vašem ali
našem domu, ☎ 031/485-264
10001960

IŠČEM DELO nega starejših ljudi na
domu, ☎ 040/452-766 10001964

POSLOVNI STIKI

STORITVE
NUDIM

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, ☎ 59-55-170,
041/733-709; žaluzije, roloji, rolete,
lamelne zavese, plise zavese, komarni-
ki, markize, www.asteriks.net

10001796

ADAPTACIJA, notranji ometi, vse vrste
fasad, škarpe ter tlakovanje dvorišč,
kvalitetno, 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 našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi SKALA, d. n. o., Struževo
3 a, Kranj, ☎ 041/222-741

10001506

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

10001120

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

10001871

BARVANJE fasad ter napuščev, belje-
nje in glajene sten, sanacija plesnivih
površin, barvanje oken in vrat, hitro in
kvalitetno, Pavec Ivan s.p., Podbrezje
179, 42202 Naklo, ☎ 031/392-909

10001617

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., Ader-
gas 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
mizarska popravila, M&T trade, d. o.
o., Predilniška c. 16, Tržič, ☎ 04/59-
23-160

10001462

KOMPLETNE prenove kopalnic, pola-
ganje keramike na terasah in balkonih,
popravilo in postavitev lončenih peči in
ostala manjša gradbena dela, Git,
d.o.o., Lom 5, Tržič, ☎ 04/59-23-
750, 041/648-920

10001950

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

10001722

NOTRANJA slikopleskarska dela za
vas ugodno in kvalitetno izvaja Jernej
Balanč s.p., slikopleskarstvo, Čepulje
7, Kranj, ☎ 031/842-788, jernej.
balanc@siol.net

10001971

NUDIMO VAM obrezovanje sadnega
drevja, frezanja vrtov in urejanje okoli-
ce, Branko Gašperšič, s. p., Šorlijeva
ul. 19, Kranj, ☎ 040/993-406

10001919

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 za pobiranje, čiščenje in pa-
kiranje špargljev, za 3 mesece, s pri-
četkom sredi aprila. Pogoj: ročne spre-
tnosti 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
TANGO, Britof 316, Kranju, ☎
041/820-485 10001829

ZASEBNI STIKI
ŽENITNA posredovalnica Zaupanje za
vse, zastonj za mlade dame, ☎
031/836-378 10001921

RAZNO
PRODAM

NOVO vrtno sedežno garnituro iz ma-
sivnega hrasta, komplet obsega mizo
in 2 klopi z naslonjali ter smrekova
drva, odrezke za kurjavo, ☎ 04/51-
21-777 10001869

OTROŠKO, leseno posteljico 120 cm
40 EUR, 60 basno klavirsko harmoni-
ko Brontalini 800 EUR, ☎ 041/857-
640

10001915

PLASTIČNE 1000-litrske cisterne, ☎
040/899-469 10001902

SEMENSKI krompir kifelčar in otroško
kolo za simbolično ceno, ☎ 04/25-
31-444

10001923

SUHE, hrastove plohe in kupim vilice
za moped APN 6, ☎ 040/431-778

10001920
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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

V 92. letu je odšla k Bogu naša draga mama, sestra, tašča, teta,
babica in prababica 

Marija Krek
roj. Rakovec

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom, pri-
jateljem in znancem za podarjeno cvetje, sveče, izrečena soža-
lja ter spremstvo na njeni zadnji poti. Posebna zahvala osebne-
mu zdravniku dr. Habjanu, patronažni sestri Francki Bogataj,
podjetjem Candy Hoover, FRS Domel Železniki, Natural Just,
CSS Škofja Loka, župniku Damjanu Proštu za obiske na domu
in lepo opravljen pogrebni obred, Lili in skupini za starejše, 
govorniku Cirilu, pevcem in pogrebni službi Akris.

Žalujoči: otroci Jože, Mira, Lidija in Zlatka z družinami
Dolenja vas, 31. marca 2010

ZAHVALA

V 93. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, stari oče, stric in tast

Jožef Šink, st. 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, sodelavcem
in vodstvu AMZS, AMD Škofja Loka - športnim funkcionarjem,
Društvu upokojencev Cerklje, prijateljem in znancem za podarjeno
cvetje, sveče ter izrečena ustna in pisna sožalja. Hvala osebju Doma
starejših občanov Kranj, osebju in dr. Globočnikovi iz bolnišnice
Golnik za oskrbo in nego. Zahvala pogrebni službi Pogrebnik in go-
spodu župniku za lepo opravljen pogrebni obred, domačim pevcem
in pevcem Kranjskega kvinteta za zapete pesmi ter vsem drugim, ki
vas nismo posebej imenovali. Še enkrat hvala vsem, ki ste se od nje-
ga poslovili in ga pospremili na njegovo zadnjo pot. 

Žalujoči: sin Jože z družino in ostalo sorodstvo
Spodnji Brnik, 30. marca 2010

ZAHVALA

Zapustil nas je naš dragi mož, ati, dedi, polbrat, tast in svak

Franc Pavec
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za podarjeno cvetje, sveče in izrečena pisna in ustna
sožalja. Zahvaljujemo se dr. Moniki Zupan Grünfeld, Štefanu
Lepoši, internemu odd. 600, negovalnemu odd. bolnišnice Gol-
nik. Posebna zahvala dr. Urški Lunder za lajšanje bolečin v 
zadnjih dneh življenja. Zahvaljujemo se tudi gospodu župniku
Petru Ivančiču, pevcem Zupan in pogrebni službi Jerič. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Vsi njegovi
Golnik, 25. marca 2010

ZAHVALA

V 68. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dragi mož, ati,
dedi, tast, brat in stric

Mato Štimac
rojen 1942

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem in znancem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, darovali
cvetje, sveče in nam izrekli sožalje.

Žalujoči: žena Slavka, sin Petar, hči Svjetlana z družino, brata
Petar in Josip z družino ter ostalo sorodstvo
Škofja Loka, april 2010

ZAHVALA
Vsaka mama je prava mama,
dana za srečo in na veselje.
Prava. In ena sama.
Za vse življenje.
(Tone Pavček)

V 89. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama

Stanislava Skok
rojena Benedik

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste jo pospremili na zadnji poti, za izrečena sožalja,
darovano cvetje in sveče; sorodnikom, sodelavcem, sosedom, prijateljem, znancem,

pevcem, Zvezi borcev NOB Stražišče in kolektivu Osnovne šole Stražišče; osebju
Doma upokojencev Kranj pa v najtežjih trenutkih za nesebično pomoč.

Njene: Zdrava, Živa, Neža
Stražišče, 31. marca 2010

Iz solz se spleta zate venec,
namesto rož
ljubezen vanj se vpleta,
NE V SPOMIN -
V ZAHVALO
za toplino, veselje in ljubezen
za VSE,
kar ponujalo je tvoje 
odprto srce.

ZAHVALA

SPOROČILO O SMRTI

Umrla je naša nekdanja sodelavka

Ankica Ivekovič
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Psihiatrična bolnišnica Begunje

www.gorenjskiglas.si
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo sprva sončno, popoldne se bo oblačnost od 
severa povečala, zvečine bo še suho. V soboto in nedeljo 
bo pretežno oblačno. Občasno bodo krajevne padavine, 
deloma plohe. Hladneje bo.

PETEK

-1/17°C
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Miro Krivec, Visoko: 
"Nov način zbiranja odpad-
kov se mi zdi v redu, bojim
pa se, da bo zaradi redkejše-
ga odvoza več odpadkov
končalo v gozdu. Sam sem
že doslej ločeval odpadke,
imamo tudi kompostnik."

Dina Kavčič

Na začetku akcije smo
prejeli kar nekaj ogorčenih
klicev, češ da glasovanje za-
radi geografsko večjih in
manjših občin ni korektno
zastavljeno. Toda vztrajali
smo, da ima vsakdo enake
možnosti, saj županom
svoje glasove lahko name-
nijo tudi prebivalci drugih
občin in ne le "njegove".
Naša predpostavka se je iz-
kazala za resnično, saj je po
preštetih vseh glasovih, ki
jih je bilo 1111 (kakšno na-
ključje), zmagovalec "mini
volitev na Gorenjskem gla-
su" Peter Torkar, župan ob-
čine Gorje. Gorje so naj-
mlajša občina, Peter Torkar
pa je najmlajši župan in
kaže, da so ljudje z njim in
njegovim vodenjem tako
zadovoljni, da so zanj zav-
zeto glasovali tudi po več-
krat. Menimo, da je eden
od razlogov, da ste se glaso-
vanja tako množično udele-
žili, tudi v tem, da ni bilo
govora o nobenih predvolil-
nih obljubah, pač pa smo

iskali dve lastnosti, ki naj bi
bili ključni za vsakega žu-
pana: prijaznost in elegan-
ca. Obljubili smo, da bomo
izžrebali nagrajenca, ki bo
nagrajen s kosilom z zma-
govalnim županom. Žreba-
nje sta izvedla petletni Enej
in triletni Bor. Srečno roko

sta imela za Zdenko Kržiš-
nik iz Kamne Gorice, ki se
bo najedla ob prijaznem
klepetu s Petrom Torkar-
jem. Datum in uro obeda
bomo določili skladno z
njunima urnikoma. Izžre-
bala pa sta še tri nagrajen-
ce, ki bodo po pošti prejeli

praktične nagrade Gorenj-
skega glasa, to pa so: Milan
Ceferin iz Železnikov, Mar-
jeta Poljanec iz Medvod in
Rebeka Peharc iz Tržiča.
Vsem nagrajencem čestita-
mo, vsem, ki ste glasovali,
pa se iskreno zahvaljujemo
za sodelovanje!
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Klemen Kern, Srednja vas: 
"Nov sistem zbiranja od-
padkov se mi zdi pameten.
Pri nas smo že doslej loče-
no zbirali odpadke in jih 
nosili na ekološki otok, prav
tako pa tudi že kompostira-
mo." 

Janez Lampič, Šenčur:
"Prav se mi zdi, da odpadke
zbiramo ločeno. Upam, da
se zdaj cene odvoza in odla-
ganja ne bodo prav zviše-
vale. Trije zabojniki se mi
zdijo kar veliko, glede na to,
da je v bližini zbirni center." 

Mojca Sluga, Šenčur:
"Ne zdi se mi, da bomo
imeli zdaj preveč zabojni-
kov. Pri nas smo že doslej
ločevali odpadke. Za rjavi
zabojnik za biološke odpad-
ke se nismo odločili, saj
bomo raje kompostirali."

Milan Martinjak, Šenčur:
"Zadnji čas je, da so uvedli
to. Že zdaj sem odpadke
zbiral ločeno in jih vozil na
ekološki otok in v zbirni cen-
ter. Za eno hišo so trije za-
bojniki kar veliko, sosedje bi
si jih lahko delili."

Ločevanje je 
koristno
Ana Hartman

Tudi v Šenčurju uvajajo 
ločeno zbiranje mešanih 
in bioloških odpadkov ter
odpadne embalaže. Kaj od
tega pričakujejo domačini?

Foto: Gorazd Kavčič

Za nepristranskost pri žrebanju sta poskrbela mala Enej in Bor. / Foto: Tina Dokl

Mladoporočenci

V Kranju so se 3. aprila poročili: Roman Knific in Slavica
Blaznik, Mome Antov in Biljana Angelović ter Emir Dura-
ković in Indira Ćoralić. Mladoporočencem čestitamo in jim
podarjamo polletno naročnino na Gorenjski glas.

Merkur v Vižmarjah danes odpira vrata

Merkur danes, v petek, znova odpira trgovski center Viž-
marjah, ki je bil zaradi zapletov pri pridobitvi uporabnega
dovoljenja pol leta zaprt. Slovesnosti ob vnovičnem odprtju
ne bo, nakupi pa bodo danes in jutri ugodnejši. C. Z.

Največ glasov Petru Torkarju
Pred nami je razplet glasovanja za najprijaznejšega in najbolj elegantnega župana, v katerem smo
izvedeli, kdo ima po mnenju bralk in bralcev Gorenjskega glasa ti dve lastnosti najbolj izraziti.

Kranj 

Gustelj je nabral prve letošnje gobe

V torek dopoldne je na območju Trstenika prve letošnje
gobe, marčevke, našel Gustelj Plemenitaš z Drulovke. Go-
bar, ki je kakšno desetletje tudi aktiven član kranjskega go-
barskega društva, sicer nabira okoli tristo užitnih gob. "Go-
lobic je petnajst vrst, lisičk sedem," pravi Gustelj, ki je mar-
čevke letos našel razmeroma pozno. "Dobil sem jih tudi že
februarja, sicer pa te gobe rastejo tudi še maja," pravi gobar,
ki gobe raje nabira, kot je, rad pa jih tudi pripravlja na raz-
lične načine. Nabira jih na različnih koncih, največ v Besni-
ci. Marčevke so prve gobe, ki v sezoni razveselijo gobarja,
naslednje so smrčki, maja pa je mogoče dobiti tudi kakšne-
ga jurčka, pravi Gustelj, čigar prva pot iz gozda s košarico
nabranih marčevk je bila v naše uredništvo. D. Ž.

Lukovica

Poroka v deželi rokovnjačev

Društvo za ohranjanje in oživljanje kulturne dediščine 
Skrinjca bo skupaj z Domačijo Rus v Šentvidu pri Lukovici
danes in jutri pripravilo drugo Poroko v deželi rokovnjačev,
ki jo bodo letos dvignili na mednarodno raven, saj so
udeležbo poleg več kot dvajsetih različnih društev in številnih
posameznikov iz vse Slovenije potrdili tudi zamejski Slo-
venci. Samo poročno dogajanje bodo pospremile številne 
spremljajoče prireditve, poudarek pa bo na starih ženito-
vanjskih šegah in rokovnjaškem izročilu Črnega grabna.
Vaški fantje bodo pri Domačiji Rus že nocoj postavili mlaj,
dekleta pa bodo nevesti pomagala pri pripravi bale in
poročne obleke. Ženinu jutri dopoldne na trgu sredi
Lukovice ne bo ušla šranga, pa tudi rokovnjaška zaseda ne,
poročni obred, nakladanje bale, iskanje petega kolesa ter
prikaz drugih šeg pa bo popoldne na Domačiji Rus. J. P. 
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MASSIMO POJE 
SINATRO

Gallusova dvorana bo gostila Massima
Savića in Big Band Hrvaške radiotele-
vizije, kot posebni gost pa bo nastopil
izvrstni Matija Dedić, eden najboljših
evropskih jazzovskih pianistov mlajše
generacije.

02

LJUDJE

SPET VODA NA 
KRVAVCU

Quiksilver luža 005 je tudi letos gosti-
la tekmovalce, ki so se pomerili v
akrobacijah, trikih, obiskovalce pre-
senečali z izvirnostjo, s kostumi. 
/ Foto: Matic Zorman

KULTURA

POTEM PA 
NA NAŠO PESEM

Jutri zvečer se bodo na koncertu v
Gimnaziji Kranj poleg gostiteljev pred-
stavili štirje slovenski zbori.

03
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GLASBA, KINO

ansko poletje je Ma-
ssimo v nabito polni
hrvaški koncertni
dvorani Vatroslav Li-
sinski na čelu z Big

Bandom Hrvaške radiotele-
vizije (HRT) in dirigentom
Silvijem Glojnarićem pripra-
vil odmeven koncertni spek-
takel z naslovom Massimo
pjeva Sinatru. V nedeljo, 18.
aprila, pa prihaja ob 20. uri
nepozabna atmosfera nekda-
njega Chicaga, jazz klubov z
barskimi stoli ob klavirju in
izjemnim glasom na veliki
oder ljubljanskega Cankarje-
vega doma. 

Ideja za zahteven projekt
se ni pojavila čez noč, pač pa
je zorela kar nekaj let. I´ve
got you under my skin, Fly
me to the moon, The lady is
a tramp, New York New
York in My way je le nekaj
hitov Franka Sinatre, ki jih
boste ob spremljavi Big
Banda HRT lahko slišali iz

ust Massima Savića. Večer
obeta skupek odličnih
aranžmajev, novih koncert-
nih dimenzij ter združitev
raznolikih generacij, ki jih
povezujeta dva velika moža:

nekdanji Frank in današnji
Massimo.

Če je Massimo doslej slo-
vel tudi kot odličen interpret
hitov iz preteklega jugoslo-
vanskega pop rok glasbene-

ga žanra, pa po odmevnem
koncertu v Zagrebu velja, da
briljira tudi s skladbami ve-
likana, ki bo za vedno zapi-
san v svetovno glasbeno
zgodovino.

MASSIMO POJE SINATRO
Gallusova dvorana ljubljanskega kulturnega hrama bo prihodnjo nedeljo gostila hrvaškega Massima
Savića in Big Band Hrvaške radiotelevizije, kot posebni gost pa bo nastopil izvrstni Matija Dedić,
eden najboljših evropskih jazzovskih pianistov mlajše generacije.

Alenka Brun

L

Manca Izmajlova v Linhartovi dvorani

V ponedeljek, 12. aprila, bo v Linhartovi dvorani v Radov-
ljici nastopila pevka Manca Izmajlova. Na odru se ji bo-
sta pridružila priznani koncertni violinist Benjamin Iz-
majlov in vrhunski jazzovski pianist Blaž Jurjevčič. Na-
stopili bodo z izborom najlepših skladb, ki so zaznamo-
vale evropsko glasbeno prizorišče 20. stoletja, in s
skladbami s platinasto prodanih albumov Slovanska
duša in Slovensko srce. Manca je pred nedavnim nasto-
pila na dveh razprodanih koncertih v Cankarjevem
domu, poleg drugih večjih projektov - predstavitev Slo-
vanske duše z Ruskim državnim simfoničnim orkes-
trom kinematografije po Evropi - pa nadaljuje tudi 
manjše koncerte po Sloveniji. U. P.

Velikonočni koncert 
Godbe Zgornje Savinjske doline

Krajevna skupnost Predoslje in župnija sv. Siksta vabita
na Velikonočni koncert, katerega izkupiček bo v celoti
namenjen nakupu zvonov za cerkev sv. Siksta v Predos-
ljah. Nastopila bo Godba Zgornje Savinjske doline pod
vodstvom dirigenta Tomaža Podlesnika, v nedeljo, 11.
aprila, ob 18. uri v že omenjeni cerkvi. A. B.

Večer muzikalov v Gorjah

Gorjanski dom v Gorjah bo jutri ob 19. uri gostil Večer
musicalov, kjer boste lahko prisluhnili Vidi Mihelčič (so-
pran), Alenu Kofolu (bariton), Tini Hribar (klavir), vez
med glasbo bo z besedo stkal Bojan Pogačnik.
Vida Mihelčič, Alen Kofol in Tina Hribar so glasbeniki, ki
na različne načine in v različnih zvrsteh živijo vsak svojo
glasbeno pot. Alen se najbolje (z)najde v moderni glasbi,
Vida je bolj klasična pevka, Tina pa profesionalka pri kla-
virju tako na koncertih kot tudi pri svojem pedagoškem
delu. Glasbena zvrst, ki jih združuje v skupino, je muzi-
kal, glasba tisočerih oblik, stilov in barv. Ta glasba nosi v
sebi zgodbo, zato je tako človeška in dotakljiva. A. B.

Jazz Station v Mitnici

Jutri zvečer, 10. aprila, bo ob 21. uri v kranjski Mitnici na-
stopila znana kranjska skupina Jazz Station. A. B.

Tanja Žagar v Šenčurju

Dom krajanov Šenčur bo jutri ob 20. uri gostil Tanjo Žagar
z gosti. Na koncertu bodo poleg Tanje nastopili še: legen-
da slovenske popevke Ivo Mojzer, Rok Ferengja -
Rok`n`band, mladi pevec David Grom, njen plesni partner
iz tekmovanja Zvezde plešejo - Matevž Ogorelec ter pove-
zovalec in humorist Sebastjan Kamenik. Koncert je name-
njen vsem, zaradi svoje čustvene note pa bo prej edinstven
kulturni dogodek za dušo kot preprosta zabava. A. B.

KINO SPORED

Petek, 9. 4.
16.40, 19.00
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
21.25 AVATAR 3D
14.20, 16.55, 19.05, 21.15, 23.25
BOŽJI BOJEVNIK
15.50, 18.00, 20.10, 22.20
KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3D
16.00, 18.20, 20.40, 23.00
LOVEC NA GLAVE
20.00 PREDOBRA ZAME
17.00, 19.10, 21.20, 23.30
TRIAŽA

Sobota, 10. 4.
12.50, 16.40, 19.00
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
21.25 AVATAR 3D
14.20, 16.55, 19.05, 21.15, 23.25
BOŽJI BOJEVNIK

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
14.30, 17.00, 19.10, 21.20, 23.30
TRIAŽA

Nedelja, 11. 4.
12.50, 16.40, 19.00
ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
21.25 AVATAR 3D
14.20, 16.55, 19.05, 21.15
BOŽJI BOJEVNIK
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
14.30, 17.00, 19.10, 21.20 TRIAŽA

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

Planet nori 
do polno~i!

17.04.2010
Planet Tuš Kranj

medijski sponzor

Super ugodnosti, koncerti, otroške pred-
stave in nagradne igre - vse do polnoči!

Se spomnite, kako smo lani noreli, se zabavali 
in nakupovali z velikimi ugodnostmi vse do 
polnoči in čez? Pred nami je nov PLANET 
TUŠ FEST, enodnevna super akcija izjemnih 
ugodnosti in odlične zabave. Pod sloganom 
˝Planet nori do polnoči̋  bo Planet Tuš Kranj 
ponovno norel v soboto, 17. aprila. 

Kupcem bomo na ta dan ponudili izjemne 
ugodnosti v vseh trgovinah, barih in zabavišč-
ni ponudbi Planeta Tuš Kranj. Nakupovanje 
bo potekalo ob spremljavi številnih dogodkov 
za vse generacije - koncertov, nagradnih iger, 
otroških predstav in delavnic.

Ob 10. uri bo otroke obiskal Franček in jim 
skozi smeh, šport in ustvarjaje predstavil za-
bavne stani šole. Ob 17. uri bo za nakupovalni 
elan z najlepšimi Avsenikovimi melodijami po-
skrbel ansambel Kranjci. Ob 20. uri bo oder 
prevzela hrvaška pevka Minea, njen nastop 
pa bodo popestrile različne nagradne igre. Ob 
polnoči se bo zabava preselila na Bowling, 
vajeti pa bo vse do jutranjih ur prevzela sku-
pina Colonia. 

Vse ugodnosti in popuste Planet Tuš Festa 
si lahko dva dni pred dogodkom ogledate 
na spletni strani www.planet-tus.si in v 
posebnem akcijskem letaku.
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Zagrebu se je s šest-
najstimi eseji pred-
stavilo prav toliko
avtorjev Fotograf-

skega društva Janez Puhar iz
Kranja. Zagrebški foto klub, ki
ima svojo galerijo na osrednji
zagrebški ulici Ilici v centru
mesta, je v zadnjih dveh letih
že drugič v svojo sredino pova-
bil kranjske fotografe, tokrat
tudi v čast letošnjemu prazno-
vanju 100-letnice FD Janez Pu-
har. Na razstavi, nad katero je

pokroviteljstvo prevzelo vele-
poslaništvo Republike Sloveni-
je na Hrvaškem, se s svojimi
novimi eseji predstavlja šest-
najst avtorjev, članov kranjske-
ga društva, med njimi: Dam-
jan Černe, Branko Dežman,
Vasja Doberlet, Izidor Gašper-
lin, Damir Gizdavčić, Biserka
Komac, Aleš Komovec, Mar-
jan Kukec, Dragica in Jurij Ku-
rillo, Ludvik Mekuč, Niko Sla-
dič, Viktor Šmid, Andreja Te-
ran in Anuška Vončina. 

Kranjski fotografi pa od sre-
de v galeriji Kranjske hiše go-
stijo razstavo Društva fotogra-

fov SVIT iz Celja. Gre za dokaj
mlado društvo, ki se je v zelo
kratkem času prebilo med vo-
dilne v Sloveniji. Tudi povpre-
čna starost avtorjev je dokaj
nizka, kar obeta še dolgo
ustvarjalno prihodnost tega
društva. Razstava sedmih avto-
rjev iz Celja sodi med najbolj
kakovostne letošnje razstave,
planirane v Kranju, saj gre za
avtorje, ki z različnimi pristopi
do fotografije pobirajo nagrade
na številnih fotografskih nate-
čajih v slovenskem in medna-
rodnem prostoru. Razstava bo
odprta do 2. maja.

redi meseca, 17. in
18. aprila, bo v Mari-
boru potekalo že 21.
slovensko zborovsko

tekmovanje Naša pesem. Le-
tos se bo tekmovanja udele-
žilo 24 zborov in vokalnih
skupin, med njimi jih bo
tudi pet z Gorenjskega: Vo-
kalna skupina Ecce iz Kam-
nika, Grudnove Šmikle iz
Železnikov, Ženski pevski
zbor Dupljanke iz Dupelj,
Mešani pevski zbor Odmev
iz Kamnika in Akademski
pevski zbor France Prešeren
iz Kranja. Slednji bo jutri, v
soboto, 10. aprila, ob 19. uri
v večnamenski dvorani Gim-
nazije Kranj na odrski "ge-
neralki" pred najprestižnej-
šim domačim zborovskim
tekmovanjem gostil še tri
slovenske zbore. Ob APZ
France Prešeren, ki ga že de-
set let uspešno vodi Primož
Kerštanj, se bodo na kon-
certnem večeru tako predsta-
vili še Primorski akademski
zbor Vinko Vodopivec pod
vodstvom Primoža Malava-
šiča, Komorni zbor Mega-
ron, ki prav tako prihaja iz
Ljubljane, od vsega začetka
pa ga vodi Damijan Močnik
iz Cerkelj, ter Mešani pevski
zbor Pomlad iz Novega me-
sta, ki ga vodi Fernando Me-
jias. "Z zbori, ki smo jih po-
vabili na tokratni koncertni
večer, smo v preteklosti že
sodelovali ob različnih pri-
ložnostih, zato je ideja o
skupnem nastopu pred Ma-
riborom kaj hitro padla na
plodna tla," je povedala pred-

sednica APZ Mija Aleš in
dodala, da je za tri odlične
zbore, ki so domačemu zbo-
ru še izziv več za tokratni na-
stop. "Nastop pred občin-
stvom s programom, pri-
pravljenim za tekmovanje, je
v izkustvenem smislu včasih
vreden več kot deset vaj," do-
daja Aleševa, da so v zadnjih
mesecih pevsko znanje v
zboru nadgrajevali tudi z do-
datnimi vajami pevske teh-
nike. 

Na Naši pesmi naj bi vsak
zbor pripravil največ 16 mi-
nut čiste glasbe, od tega
umetno pesem slovenskega
skladatelja, napisano po letu
1980, slovensko ljudsko pe-
sem, motet iz 16. stoletja
(pretežno polifoničen) in
skladbo po lastni izbiri. Pev-

ci Primorskega zbora Vinko
Vodopivec v Ljubljani bo
tako med drugim izvajal
Krekovo priredbo ljudske
Marko skače, Megaron Moč-
nikovo Regina Caeli, poseb-
nost pa bo zagotovo tudi Ave
Marija v priredbi Andreja
Missona in izvedbi novome-
škega mešanega zbora Po-
mlad. Kranjčani bodo pred-
stavili skladbo Tiha noč, ki jo
je uglasbil Gašper Jereb, in
je bila doslej izvedena šele
enkrat, v šestnajsto stoletje
se bodo podali s skladbo O
sacrum Convivium, T. Talli-
sa, ljudska bo Čopijeva pri-
redba prekmurske ljudske
Poj mi droubna ftica, njihova
izbira pa je tudi Merkujeva
Jnjen čeua jti gna (ljudska pe-
sem iz Bile). Posebnost bo

zagotovo Mendelssohn Bart-
holdyjeva Denn er hat seinen
engeln befohlen. 

Glede na to, da v Kranju
redko skupaj koncertirajo
kvalitetni slovenski zbori, ki
imajo v svojih vitrinah že
marsikatero zmago in pri-
znanje na domačih in med-
narodnih tekmovanjih, bo to-
krat prava priložnost skrbno
nastaviti ušesa programu 
petih pesmi, ki ga bo pripravil
vsak posamezni zbor. APZ
France Prešeren je na dose-
danjih petnajstih nastopih na
Naši pesmi doslej prejel pet
zlatih, osem srebrnih in eno
bronasto plaketo. "Lahko bi
rekla, da se iz naše zgodovine
na Naši pesmi vidi, kakšne so
tudi naše letošnje želje," je še
dodala Mija Aleš. 
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KULTURA

NAŠI V ZAGREBU, CELJANI V KRANJU
V torek so v Zagrebu odprli razstavo Foto esejev članov FD Janez Puhar iz
Kranja, v galeriji Kranjske hiše pa gostuje Društvo fotografov SVIT iz Celja.

Igor Kavčič

S

Igor Kavčič

V

Radovljica

Linhartov gledališki maraton

Včeraj zvečer se je v Linhartovi dvorani s predstavo Da-
ria Foja Markolfa, v režiji Sergeja Verča in izvedbi Dram-
ske skupina KD Rudi Jedretič Ribno začel 13. Linhartov
gledališki maraton, ki hkrati velja tudi za območno sre-
čanje gledaliških skupin občin Bled, Bohinj, Gorje in Ra-
dovljica. Maraton s predstavami za odrasle, ki bodo na
sporedu zvečer, in predstavami za otroke, ki bodo v do-
poldanskem času, bo potekal vse tja do nedelje. Danes,
v petek, ob 17. uri bo Kulturno društvo Brezje - Smeh te-
ater uprizorilo predstavo Skok čez plot Franca Ankersta v
režiji Nika Kranjca; ob 20. uri bo predstavo Jožeta Ber-
tonclja Srce med sabljo in žeblji odigralo SGK Čofta iz Kro-
pe; sledila bo še predstava Ilirija oživljena, po motivih Va-
lentina Vodnika jo je priredil Mirko Mahnič, v izvedbi
Gledališka skupina DPM Sr. Dobrava. Jutri, v soboto, ob
20. uri bo na sporedu predstava Gunille Boëtius Ženska,
ki se je poročila s puranom, v režiji Darka Čudna in izved-
bi Gledališča Bohinjska Bistrica. "Odrasli" del festivala
bodo v nedeljo prav tako ob 20. uri zaključili člani KD Bo-
hinjska Bela - Gledališče Belansko s predstavo Anthony-
ja Mariotta in Boba Granta Oprostite napačna soba, v re-
žiji Bernarde Gašperčič. Dva dni bodo v dopoldanskem
času na sporedu tudi predstave za otroke. Sedmim vče-
rajšnjim predstavam bodo danes sledile še predstave
Modri cvet, Pšenica - najlepši cvet, Dobro srce, Težave in
sporočila psička Pafija, Pika in Zvezda in srce. I. K.

Škofja Loka

V sokolskem Kracina in Leben

Danes, v petek, 9. aprila, ob 19. uri bo v galeriji Sokolske-
ga doma odprtje razstave Kipi in slike, kiparja in multi-
medijskega umetnika Damijana Kracine in slikarja Vladi-
mirja Lebna. Avtorja sta se doslej že večkrat predstavila
na skupnih razstavah, najbolj odmevno zagotovo s pro-
jektom Galapagos. Njuno tokratno sodelovanje ni eno-
tno konceptualno zastavljeno, ampak gre za avtonomna
avtorska cikla, ki ob so-postavitvi drug drugemu služita
kot komentar in širši kontekst obenem. Na odprtju raz-
stave bo nastopila sopranistka Irena Preda. I. K.

Kranj

Čeru med Makedonci

Danes, v petek, 9. aprila, ob 19. uri bo v galeriji Make-
donskega kulturnega društva Sv. Ciril in Metod iz Kranja
odprtje likovne razstave slikarja Boleslava Čeruja. I. K.

Mengeš

Ikone Albine Nastran

Danes, v petek, 9. aprila, ob 18. uri bo v Galeriji Mežna-
rija odprtje razstave ikon, avtorice Albine Nastran. Raz-
stava bo na ogled do 23. aprila, vsak dan med 17. in 19.
uro. I. K. 

APZ France Prešeren se bo v svoji štiridesetletni zgodovini Naše pesmi, najprestižnejšega
zborovskega tekmovanja pri nas, letos udeležil že petnajstič. 

POTEM PA NA NAŠO PESEM
Jutri zvečer se bodo na koncertu v Gimnaziji Kranj predstavili štirje slovenski zbori, poleg 
gostiteljev, Akademskega pevskega zbora France Prešeren, še Komorni pevski zbor Megaron iz 
Ljubljane, Primorski akademski pevski zbor Vinko Vodopivec iz Ljubljane in Mešani pevski zbor 
Pomlad iz Novega mesta. 
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TV, SANJE, VROČA ŽEMLJICA

PETEK, 9. 4.

11.00 Reševalci 11.50 Hitro ukrepanje 12.15
Anatomija katastrofe 13.05 Pravica za vse
13.55 Družina v stiski 14.20 Družinsko drevo
15.10 To nenavadno življenje 15.35 Medij
16.25 Spremenilo mi je življenje 17.10 Urgen-
ca 18.00 Reševalci 19.00 Družinsko drevo
19.50 To nenavadno življenje 20.15 Neozdrav-
ljivi 21.10 Nepojasnjene skrivnosti 21.55 Srh-
ljivo 22.45 Na sledi morskemu psu 

08.45 V iskanju očeta, 74. del 09.40 Usoda,
113. del 10.30 Miza za tri, 100. del 11.25 Kriva
te ljubezni, 97. del 12.20 Družinske vezi, 135.
del 13.10 Judeževa žena, 85. del 14.05 V iska-
nju očeta, 74. del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 28.
del 15.55 Miza za tri, 100.-101. del 17.40 Maš-
čevanje ljubezni, 76. del 18.35 Skrivnosti lju-
bezni, 29. del 19.30 Usoda, 113. del 20.20
Miza za tri, 101. del 21.10 Skrivnosti ljubezni,
29. del 22.05 Družinske vezi, 135. del 23.00 Nič
več, 37. del 23.55 Judeževa žena, 85. del 

SOBOTA, 10. 4.

08.55 Lovci na legende 09.45 Živalski čudeži
10.30 Zlobno 11.20 Oddelek za pogrešane
12.10 Rojstvo 12.35 Rojstvo 13.00 Družinsko
drevo 13.50 Lovci na legende 14.40 Živalski
čudeži 15.30 Zlobno 16.20 Oddelek za pogre-
šane 17.10 Mejna policija 18.00 Lov na duho-
ve 18.55 Pravica za vse 20.35 Žena, mati in
lovka na glave 21.00 Zločini v Avstraliji 21.50
Policijske enote 22.40 Helikopterska enota 

06.55 Judeževa žena, 81.-85. del 11.20 Kuha-
mo s slavnimi, 23. del 12.20 Skrivnosti ljubezni,
25.-29. del 16.50 Sanjski moški, 33. del 17.40
Maria Rosa išče ženo, 98. del 18.35 Punčka iz
cunj, 9. del 19.30 Punčka iz cunj, 10. del 20.30
Tako je življenje, 35. del 21.25 Nihče ne ve, film
23.00 Življenje z Anito, 9. del 23.55 Punčka iz
cunj, 9. del 00.50 Punčka iz cunj, 10. del 

NEDELJA, 11. 4.

07.40 Dobili ste delo 08.05 Družinsko drevo
08.55 Lovci na glave 09.45 Živalski čudeži
10.30 Združeni za vselej 11.20 Oddelek za po-
grešane 12.10 Rojstvo 12.35 Rojstvo 13.00
Družinsko drevo 13.50 Lovci na glave 14.40 Ži-
valski čudeži 15.30 Združeni za vselej 16.20
Oddelek za pogrešane 17.10 Mejna policija
18.00 Napaka? 18.55 Spremenilo mi je življe-
nje 00.50 Napaka? 

06.00 Maria Rosa išče ženo, 99. del 06.55 Miza
za tri, 97.-101. del 11.20 Tako je življenje, 35.
del 12.20 Maščevanje ljubezni, 72.-76. del
16.50 Sanjski moški, 34. del 17.40 Maria Rosa
išče ženo, 99. del 18.35 Punčka iz cunj, 10. in
11. del 20.30 Tako je življenje, 35. del 21.25
Nihče ne ve, film 23.00 Življenje z Anito, 10. del 

PONEDELJEK, 12. 4.

11.00 Reševalci 11.50 Hitro ukrepanje 12.15
Anatomija katastrofe 13.05 Dar življenja 13.55
Družina v stiski 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 skrivnosti 

07.50 Judeževa žena, 86. del 08.45 V iskanju
očeta, 75. del 09.40 Usoda, 114. del 10.30
Miza za tri, 101. del 11.25 Kriva te ljubezni, 98.
del 12.20 Družinske vezi, 136. del 13.10 Jude-

ževa žena, 86. del 14.05 V iskanju očeta, 75. del
15.00 Skrivnosti ljubezni, 29. del 15.55 Miza za
tri, 101.-102. del 17.40 Maščevanje ljubezni,
77. del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 30. del 19.30
Usoda, 114. del 20.20 Miza za tri, 102. del
21.10 Skrivnosti ljubezni. 30. del 22.05 Družin-
ske vezi, 136. del 23.00 Nič več, 38. del 23.55
Judeževa žena, 86. del 00.50 Kriva te ljubezni,
98. del 01.40 Zaljubljena, 42. del 

TOREK, 13. 4. 

11.00 Reševalci 11.50 Hitro ukrepanje 12.15
Anatomija katastrofe 13.05 Dar življenja 13.55
Družina v stiski 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
21.05 Nerešeni primeri 21.55 Pogovori s serij-
skim morilcem 22.50 Zločini v Avstraliji 23.35
Pod nožem 

08.45 V iskanju očeta, 76. del 09.40 Usoda,
115. del 10.30 Miza za tri, 102. del 11.25 Kriva
te ljubezni, 99. del 12.20 Družinske vezi, 137.
del 13.10 Judeževa žena, 87. del 14.05 V iska-
nju očeta, 76. del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 30.
del 15.55 Miza za tri, 102.-103. del 17.40 Maš-
čevanje ljubezni, 78. del 18.35 Skrivnosti lju-
bezni, 31. del 19.30 Usoda, 115. del 20.20
Miza za tri, 103. del 21.10 Skrivnosti ljubezni,
31. del 22.05 Družinske vezi, 137. del 

SREDA, 14. 4.

10.10 Urgenca 11.00 Reševalci 11.50 Hitro
ukrepanje 12.15 Anatomija katastrofe 13.05
Dar življenja 13.55 Pediatrična bolnišnica
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 21.05 Nerešeni primeri
21.55 Pogovori s serijskim morilcem  

07.50 Judeževa žena, 88. del 08.45 V iskanju
očeta, 77. del 09.40 Usoda, 116. del 10.30
Miza za tri, 103. del 11.25 Kriva te ljubezni,
100. del 12.20 Družinske vezi, 138. del 13.10
Judeževa žena, 88. del 14.05 V iskanju očeta,
77. del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 31. del 15.55
Miza za tri, 103.-104. del 17.40 Maščevanje lju-
bezni, 79. del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 32. del
19.30 Usoda, 116. del 20.20 Miza za tri, 104.
del 21.10 Skrivnosti ljubezni, 32. del 22.05
Družinske vezi, 138. del 23.00 Nič več, 40. del 

ČETRTEK, 15. 4. 

09.25 Spremenilo mi je življenje 10.10 Urgen-
ca 11.00 Reševalci 11.50 Hitro ukrepanje
12.15 Anatomija katastrofe 13.05 Pravica za
vse 13.55 Pediatrična bolnišnica 14.20 Družin-
sko drevo 15.10 Neverjetno 15.35 Medij 16.25
Spremenilo mi je življenje 17.10 Urgenca
18.00 Reševalci 19.00 Družinsko drevo 19.50
Neverjetno 20.15 Neozdravljivi 20.40 Ne-
ozdravljivi 21.05 Nerešeni primeri 21.55 Mejna
policija 22.50 Zločini v Avstraliji 23.35 Pod no-
žem 00.00 Neozdravljivi 

08.45 V iskanju očeta, 78. del 09.40 Usoda,
117. del 10.30 Miza za tri, 104. del 11.25 Kriva
te ljubezni, 101. del 12.20 Družinske vezi, 139.
del 13.10 Judeževa žena, 89. del 14.05 V iska-
nju očeta, 78. del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 32.
del 15.55 Miza za tri, 104.-105. del 17.40 Maš-
čevanje ljubezni, 80. del 18.35 Skrivnosti lju-
bezni, 33. del 19.30 Usoda, 117. del 20.20
Miza za tri, 105. del 21.10 Skrivnosti ljubezni,
33. del 22.05 Družinske vezi, 139. del 23.00 Nič
več, 41. del 23.55 Judeževa žena, 89. del 00.50
Kriva te ljubezni, 101. del 
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TV SPORED

"Jaz in dve ženski, ne vem ka-
teri, smo se znašle pri neki go-
spe. Ni znanih obrazov. Prišle
smo kot na neke počitnice,
potem pa preobrnile njeno
stanovanje. V bistvu smo
samo na dvorišče postavile ra-
dio in mizo, na štedilniku so
se kuhali češnjevi cmoki. Vse
skupaj je bilo kot nekakšna
zabava, potem se spomnim,
da smo poslušale Aretho
Franklin in tam je bil potem
črnec, ki je plesal, nato smo
glasbo ugasnili in odšli nazaj
v stanovanje. Bilo je veliko lju-
di. Vse, kar se potem spom-
nim, je čisti obraz svojega so-
šolca iz osnovne šole (vanj
sem bila zaljubljena). Čakali
smo na neko predstavitev, ko
kar naenkrat pride po stopni-
cah okoli trideset otrok in po-
tem so se kar obrnili, ko sem
jih jaz zagledala, in vreščali so
od smeha. Potem sva odšla s
sošolcem pogledat, od kod
spet glasba in pasji lajež. Zra-

ven stopnic so bila še ena vra-
ta, in ko sva jih odprla, sva kli-
cala psa, v prostor pa nisva
vstopila. Bil je ozek in dolg.
No, kasneje je pes prišel in
nato še drugi in spet se je po-
javila neka ženska, ki naju je
nagnala, češ kaj počneva tu.
Poklicala je varnostnika, naj
vrata zaščiti z železno ograjo,
ki je slonela na steni zraven
vrat. Potem sem se spet znaš-
la na dvorišču te gospe, in kaj
vidim: kako morje pod mano
mirno valovi in jaz sem šla
malo naokoli, da se razgle-
dam. Zagledala sem smrdečo
luknjo, ki je bila zabasana z
vrečko in še celo čokolado, ki
sem jo potegnila ven in takrat
je postal smrad tako močan,
da sem ga prav v sanjah zavo-
njala. Morje je začelo valova-
ti, teči z vso hitrostjo po bre-
gu, zraven pa so stopnice vo-
dile v klet, in čez njih nisem
mogla." 

Flower of life

Draga Roža,
češnjevi cmoki, glasba, vese-
li otroci so simboli ljubezni.
Očitno si ali pa se boš v krat-
kem strastno zaljubila. Ta za-
ljubljenost te bo dvignila v vi-
šave, izpolnili te bodo občut-
ki popolne harmonije in za-
dovoljstva. Verjetno ti slede-
če besede ne bodo všeč, ven-
dar vsebuje drugi del tvojih
sanj veliko opozoril k pazlji-
vosti v tej smeri. Možno je,
da so ta opozorila povezana
s prihajajočimi dogodki,
možno pa je tudi, da pre-
prosto zrcalijo tvoje pretekle
izkušnje in te hočejo odvrniti
od ponavljanja starih napak.
Zelo zgovoren simbol je pas-
ji lajež. Ta svari pred čustve-
nimi razočaranji in nevar-
nostmi, ki ti pretijo, vendar
jih preprosto nočeš videti.
Ljudska tradicija povezuje z
laježem lažne prijatelje in hi-
navščino ter postavlja upora-
bo razuma pred čustvi.

Luknje simbolizirajo v sa-
njah ponavadi težke in za-
pletene situacije. Glede na
druge tvoje sanjske simbole
lahko predstavlja kakšno
"past", v katero bi se zaradi
lastne nepremišljenosti
zlahka ujela. V tem smislu
predstavlja tudi čokolada
simbol skušnjave in zavaja-
nja. Z vonjavami v sanjah
povezujemo pretekle izkuš-
nje. Neznosni smrad te
hoče spomniti na neko
hudo razočaranje v prete-
klosti in te obenem svari
pred podobno izkušnjo.
Tudi v ljudski tradiciji sim-
bolizira smrad hinavščino in
veliko prevaro. Bodi torej
pazljiva, komu zaupaš. Dej-
stvo, da nisi padla v smrde-
čo luknjo in da si "ušla" na-
raščajoči morski vodi, kaže,
da se boš z malce pazljivo-
sti uspešno uprla svojim na-
sprotnikom in pravočasno
"razkrinkala" lažne spletke.

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ

ob je bil rojen v ob-
dobju največjega sve-
tovnega spopada, kar
ga pomni človeštvo.
Do danes je preživel

nešteto svetovnih sprememb,
okusil vojne, katastrofe, spo-
znal bolezni, trpljenje, žalost.
A hkrati je kot priča človeške
vztrajnosti pel o upanju, ki ga
je videl in še zmeraj vidi v člo-
veški rasi. Kot trubadur, sicer
bolj z žalostnim pridihom, je
potoval povsod po svetu in s
svojimi pesmimi kritiziral
človeško zlo, pohlep in željo
po (samo)uničenju. 

Napisal je pesmi, ki se še
danes pojejo v najbolj črnih
trenutkih in njegovi hiti, ka-

terih teme se dotikajo vsega,
so himne, ki jih je človeštvo
vedno pelo, kadar je bil čas
za spremembe. Na tako ime-
novani 'neskončni turneji''
nastopa od leta 1980, na sce-
ni pa je aktiven že petdeset
let. Poznajo ga vsi, saj je na-
stopal povsod in izdal nešte-
to plošč. Je avtor pesmi, kot
sta Knockin' On Heaven's
Door ali pa Blowing In The
Wind. 

In če vas njegova besedila
prevzamejo, njegove pesmi
navdušijo ali pripravijo k raz-
mišljanju, potem ga ne sme-
te zamuditi, ko bo junija na-
stopil v ljubljanski hali Tivo-
li. Mimogrede pa še namig:
že 19. maja bo Kino Šiška go-
stil Lamb of God, Križanke
bodo 7. junija obiskali slavni

Deep Purple, 29. junija pa
boste lahko obiskali koncert
skupine Megadeth. Nastopili

bodo v prenovljenem kultur-
nem prostoru v Šiški, Kinu
Šiška.

BOB DYLAN PRIHAJA V LJUBLJANO
Njegove pesmi pojemo in jih bomo peli, ko ga nekega dne ne bo. A zdaj ta čas še ni prišel. 
Bob Dylan se bo 13. junija ustavil v Ljubljani.

Alenka Brun
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Zatemnitev formule ORF1 in HTV2

Od televizijskih hiš, ki oddajata programa ORF1 in HRT2 ,
oziroma od njihovega zakonitega zastopnika SAZAS so na
Telemachu prejeli odredbo, ki določa, da v skladu s po-
godbo zatemnijo prenose VN Formule 1 na omenjenih
programih.
Ker so pravice predvajanja prenosov VN Formule 1 eksklu-
zivne glede na območje, bo podjetje Telemach odredbo
spoštovalo, saj jo morajo spoštovati vsi telekomunikacij-
ski ponudniki fizičnega dostopa do televizijskih vsebin.
Pravico predvajanja prenosov VN Formula 1 ima za slo-
vensko območje Pro Plus, lastnik programa POP TV. A. B.

Nova sezona MotoGP štarta to nedeljo

Z novo sezono bodo ljubitelji motociklizma prišli na svoj
račun, saj bodo lahko po novem ob vikendih na 24ur.com
spremljali dirke in kvalifikacije vseh treh tekmovalnih raz-
redov - tekmovalnega razreda do 125 kubičnih centime-
trov, Moto 2 in kraljevskega razreda Moto GP, ob nedeljah
pa bodo na Pop Tv na sporedu neposredni prenosi dirk
elitnega kraljevskega razreda MotoGP. 
Prva dirka kraljevskega MotoGP razreda v Katarju bo na
sporedu 11. aprila na POP TV, na 24ur.com pa si bodo gle-
dalci 10. in 11. aprila lahko ogledali kvalifikacije in dirke
vseh treh tekmovalnih razredov. A. B.
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HUMOR, POTOPIS

o smo se v vročem
poletnem dnevu v
temu primernem
tempu "svaljkali"
po moldavski pre-

stolnici, ti ulična ponudba
pijač kaj hitro pride do žive-
ga. Seveda sva z Aljažem ta-
koj trznila ob stojnici, na ka-
teri sta mladi punci ponujali,
kaj? Mislila sva, da je ne-
kakšno domače pivo, pijača
je vsaj po barvi sodeč delova-
la tako, a je šlo za povsem ne-
kaj drugega. Sestavini, ki si
jih delita tako pivo kot pijača,
imenovana kvas, sta le kvas
in voda. Kvas je brezalkohol-
na pijača, alkohola je v njej le
med 0,05 in 1,44 odstotka,
katere glavne sestavine so
kruh, moka, kvas in voda.
Menda je kvas ali kvass bil
prvič omenjen že tam okrog
leta 1000 v Rusiji. V času
Petra velikega je bila to naj-
bolj popularna nealkoholna
pijača tako med rajo kot na
cesarskem dvoru. Pijača je
danes zelo priljubljena v

vseh nekdanjih vzhodnoev-
ropskih državah, tako v biv-
ših sovjetskih republikah,
baltskih državah, na Polj-
skem, kakopak tudi v Molda-
viji. Po nekaterih državah so
proizvajalci kvasa celo šli v
zelje ekspaniziji Coca cole na
vzhod, saj so ji odščipnile kar
velik delež posla, v Latviji je
menda prodaja Coca cole pa-
dla za kar dvajset odstotkov.
No, ameriški pijačarski gi-
gant je seveda reagiral v slo-
gu, začel je kupovati proizva-
jalke kvasa ... Mi smo si seve-
da privoščili nekaj vrčkov, in
pijača je prav prijetnega oku-
sa in res osveži. 

A še vedno ga v vročini ni
čez kakšen vrček piva. Pa naj
bo to v kafiču, kjer smo si
brezplačno lahko ogledali
tudi pretep med dvema fan-
toma, očitno zaradi dekleta.
Mladec, ki je sedel v družbi s
simpatično punco, jih je kar
naenkrat ujel enih par "na
kepo". In se je začelo in traja-
lo, dokler niso vskočili var-
nostniki iz sosednje velebla-
govnice. Mesto je sicer precej
pusto, nekako se mi je zdelo,

da nima nekega izrazitega
centra ... Sprehodili smo se
po dolgi ulici do parlamenta
in velikega parka pred njim.
Ah, prava burleska je bila, ko
smo v restavraciji, ki jo pripo-
roča Lonely Planet, naročili
in potem eno uro (pa ni bil
slow food) na mizo dobivali
to in ono, običajno pa nekaj,
kar nismo naročili. Sam do-
bim polnjene paradižnike,
naročil pa sem krompir s si-

rom in polnjena kurja prsa ...
"You taste this?" vpraša nata-
kar, pa mu odvrnem: "Ja ne,
ne bi tega, raje bi krompir in
..." Skratka, trajalo je dve uri,
Ingrid je na koncu ostala
brez svoje jedi in si je na kon-
cu vendarle privoščila vsaj
solato, ki jo je Darja dobila že
pred eno uro ... Ampak, bilo
je pa dobro za prste obliznit.
Tako je to v Kišinjevu. Jutri
pa naprej proti jugu.

avod za raziskavo
gorenjskega jav-
nega mnenja je v
sodelovanju z Eu-
ropean Research

Institute iz Bruslja te dni
med Gorenjci začel izvajati
anketo o regionalnih značil-
nostih Evropejcev. V središču
pozornosti naše raziskave
smo kakopak Gorenjci in
naša regionalna identiteta.
Kdo smo Gorenjci, kako raz-
mišljamo in kako v določenih
situacijah delujemo? Na pod-
lagi ankete naj bi v nadaljeva-
nju označili psihološki profil
povprečnega Gorenjca, ki bo
pri Evropski skupnosti v pri-
hodnje služil kot podlaga za
pridobitev evropskega certifi-
kata "Zajamčena regionalna
posebnost". Na vzorcu 300
tisoč ljudi naj bi v prihodnjih
dneh izvedli anketo z enim
samim vprašanjem in na
podlagi odgovorov bodo stro-
kovnjaki potem opredelili,
kdo je povprečni Gorenjec
(lat. Homo Gorencis). 

Vprašanje se glasi: Na kaj
hokejisti Acronija Jesenice
po osvojenem državnem ho-
kejskem prvenstvu čakajo v
vrsti (glej fotografijo)?

a) na zaostalo plačo za me-
sec februar 

b) na avdicijo za film Rate-
ških šest

c) na kondicijske priprave na
cesti čez Vršič

d) na plesno-baletni nastop
"Krst pri Savici"

e) na družabno srečanje s
hokejisti Tilie Olimpije

f) na čestitke in pozdrave 
trenerju Mikeu Posmi za

naslov prvakov in uspešno
vodenje kolektiva

g) na nastop v Jesenice ima-
jo talent 

h) na klobaso z zemfom in pir

i) na predstavitev čarov ho-
kejske igre mlajšim selekci-
jam

S spačkom do Kijeva in nazaj (30)

KVAS NAMESTO PIVA 
Kišinjev smo si ogledali bolj na hitro. Tak je bil tudi naš namen, pa tudi mesto nas ni ravno 
preveč prepričalo. 

Igor Kavčič

K

Radio Kranj, 97,3 Mhz
(www.radio-kranj.si/progrm.php)
V petkovi Temi dneva bomo govorili o akciji Očistimo Slovenijo,
popoldne pa bomo pometali po slovenski glasbeni sceni. V
soboto po 16. uri si bomo oprtali radijski nahrbtnik, ob 19.30 pa
iskali pot do luči. Nedeljsko dopoldne je rezervirano za narod-
nozabavne viže. Po 9. uri bomo gostili Ansambel Pepelnjak, ob
11.15 se začne oddaja Po domače z Markom Črtaličem. Ob 13.30
bo Klara Mrak poslala prvo Radijsko razglednico. Njen nedeljski
izlet se bo začel na Miljah, končal pa na Bregu ob Kokri. Gost
ponedeljkove dopoldanske oddaje Se res poznamo bo poligrafs-
ki preiskovalec Andrej Juratovec. Po 16. uri se bomo pogovarjali
s športniki in komentirali njihove rezultate. V torek ob 9.15 bomo
govorili o delovanju Medobčinskega inšpektorata Kranj. V sredo
po 19. uri je na sporedu mladinska oddaja Puberteta zadeta, ob
četrtkih ob 10.30 pa za nas dvigne zastor Prešernovo gledališče. 

Radio Ognjišče, 102,3, 104,5 in 105,9 Mhz
(www.ognjisce.si/napovednik/napovednik.htm)
Petek ob 13.10 prinaša oddajo Za zdravje se je treba odločiti. Za
nami so praznični dnevi velikonočnega slavja, ko smo morda je-
dli tudi več težke hrane. Izvedeli boste, katera živila pomagajo pri
razbremenitvi organizma. Sobota ob 17. uri vabi k poslušanju
redne tedenske oddaje Pevci zapojte, godci zagod'te. Ta prinaša
utrinke s srečanja pevcev ljudskih pesmi, ki je bilo 20. marca na
Keblju, dan pozneje pa v Gorenju. Nastopajoči so se predstavili
s pesmimi o delu in poklicih. Ponedeljkova 17. ura bo namenje-
na pereči problematiki: alkoholizmu. Z nami bodo anonimni al-
koholiki, ki bodo govorili o premagani zasvojenosti. Vprašanja
lahko zastavite tudi na elektronski naslov: studio@ognjisce.si.

Radio Triglav, 96,00 Mhz 
(www.radiotriglav.si/spored/)
Danes bomo po 7. uri pogledali, kaj se dogaja v lokalni skupno-
sti Obla Gorica, malo po 9. uri pa bo na vrsti Davčni nasvet. Ob
10.10 bomo skupaj iskali 1001 nasvet. Oddaja Doktor Petek se bo
začela ob 13.10, tokrat pa bomo govorili o alergijah. Ob 16. uri bo
na vrsti Razgled s Triglava na občino Bled. Petkovo gloso boste
slišali ob 18.10. Po 19. uri vas vabimo k poslušanju pogovorne
oddaje s psihologom Andrejem Debeljakom. Sobotno jutro bo
od 8. do 9. ure namenjeno otroškemu programu. Ob 10.10 bo na
vrsti oddaja Okoljske minute, uro kasneje pa Razgled s Triglava
na občino Žirovnica. V nedeljo boste malo po 9. uri slišali Triglav-
sko kuhalnico, v kateri se bomo lotili priprave lazanj. Vaše male
oglase bomo sprejemali po 11. uri. Ob 13.10 bo naš gost mojster
borilnih veščin Davorin Zalokar. V ponedeljek bo ob 8.10 na vrsti
oddaja Jejmo malo, jemo zdravo. Po 13. uri se bo začel Športni
ponedeljek. V torek bomo ob 13.10 pozornost posvetili gorenj-
skim odpadkom in vprašanju, kako bodo uredili odlaganje od-
padkov, saj se nezadržno približuje rok, do katerega se morajo
občine dogovoriti o izgradnji regijskega centra. Ob 16. uri boste
lahko slišali pregled dogodkov v občini Bohinj. V sredo bomo ob
9.10 govorili o naših malih prijateljih. Ob 16. uri bomo pregleda-
li dogajanje v občini Jesenice. Ljubiteljice in ljubitelji mode boste
na svoj račun prišli ob 18.10, ko se bo začela oddaja Moda in čas.
V četrtek bomo ob 7. uri odkrivali Zaklade ljudske modrosti. Po
9. uri bo na sporedu oddaja Triglavski zeleni vrtiček. Ob malo po
13. uri do 15. ure bo naš program v znamenju kulture. Zvečer nas
bo med zimzelene melodije povabil Drago Arijani.

Radio Potepuh, 91,0 Mhz (TELE-TV in SAT-TV)
(www.potepuh.com)
Te dni smo dodobra prevetrili program našega radia - ponu-
jamo več novic in nove oddaje, ki vam bodo dale obilico za-
nimivih idej, kako preživeti prosti čas, kam na izlet, potep ali
dopust. Slovenija nam ponuja obilo možnosti. Več o progra-
mu si lahko preberete na našem spletnem naslovu.

Radio Sora 91,1 Mhz
(www.radio-sora.si)
Danes ob devetih bomo gostili blejskega župana Janeza Fajfarja,
ob enajstih vas povabili na salamijado na Žirovski vrh, s petkovo
popoldansko razglednico pa se podali po poti dobrih gostiln na
Škofjeloškem. V soboto popoldne med 16. in 19. uro priprav-
ljamo skupno oddajo z Valom 202, ki bo tekla v živo iz škof-
jeloške Ostrige. Naš tokratni nedeljski gost ob devetih bo Igor
Omerza, avtor knjige o Edvardu Kocbeku, v kmetijski oddaji ob
enajstih pa bodo nekaj nasvetov dobili ribogojci. V ponedeljek ob
devetih bomo spraševali poslanca Milana Čadeža, v oddaji za up-
okojence ob enajstih pa med drugim slišali, kako so proslavili
desetletnico pevskega zbora Vrelec. Opozarjamo vas še na štu-
dentsko oddajo med 19.20 in 19.50, ki jo je v svoje roke vzela
nova ekipa študentov. V torek pripravljamo oddajo aktualno,
vrsto zanimivosti pa bomo zbrali tudi v oddaji Vrelci zdravja in
lepote in popoldanskem kulturnem tu in tam. V sredo ob devetih
bomo spregovorili o delu škofjeloškega Rdečega križa, ob enaj-
stih gostili župana Igorja Drakslerja, popoldne pa prepustili bese-
do glasbi in njenim izvajalcem. V četrtek pa bomo obeležili med-
narodni dan prostovoljstva.

"A je to kakšno pivo," sva žejna fanta spraševala 
simpatični dekleti, ti pa sta zažvrgoleli, da je ta pijača 
"nonalkohol", ampak je dobra, ko sto hudičev in jo morava
pokusit. Le kdo bi se lahko uprl taki ponudbi. / Foto: Igor Kavčič

V ČEM SMO POSEBNI GORENJCI
Te dni bo na Gorenjskem potekala raziskava o "psihološkem profilu povprečnega Gorenjca". 

Mali Brat
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Tašča- snaha"

Vsak petek najprej preberem
vaše odgovore, ki so tako
spodbudni in pokažejo člove-
ku sončno plat. Lepo bi vas
prosila, da mi poveste, ali
bova s taščo zakopali bojno
sekiro? Po eni strani bi se
rada pobotala, po drugi pa se
je bojim. Ji bom kdaj lahko
odpustila?

Mene je mami vedno učila z
besedami, bodi boljša, ozi-
roma, bodi do drugih taka,
kot si želiš, da so oni do
tebe. Vem in verjamem, da
vam je težko in hudo ob gr-
dih besedah, za katere ni
razloga, še manj pa opravi-
čila za taka dejanja. Tašča
nikoli ni bila zadovoljna s
svojim življenjem in ne zna
ter noče sprejeti, da so dru-
gi drugačni od nje same.
Enostavno je prepričana, da
je z njene strani vse v redu

in da ste vi tista, ki dela raz-
dore. Moj nasvet ni, da se
še naprej obračate stran, kot
da niste prizadeti, saj si s
tem delate največjo škodo,
kar si jo lahko. Na ta način,
ker ste bili vedno tiho, ste
njej še naprej dovolili tako
obnašanje in temu ni bilo
nikoli konca. Ob prvem pla-
zu nesramnih besed se mo-
rate postaviti po robu in od-
ločno reči, da tega ne dovo-
lite več, saj v nasprotnem
primeru ne boste več spre-
govorili besede z njo. Bodite
vztrajni in imejte se radi.
Kar se tiče odpuščanja, jeza,
ki jo nosite v srcu, ni dobra
za vas, zato jo dajte ven. Vi
veste, kdo in kaj ste, in
samo to je pomembno. Za-
kopljite bojno sekiro in se
začnite braniti s prijaznimi
besedami, ki so najboljše
orožje proti negativnim lju-
dem. Srečno.

"Razna bremena"

Že šestnajst let sem sama. Vse-
skozi sem bila sama, razen do-
bro leto nazaj, ko sem spoznala
gospoda, za katerega sem mis-
lila, da je skoraj idealen, vendar
je po enem letu prekinil razmer-
je. Čeprav sem doživela tako ra-
zočaranje, še vedno mislim, da
bom spoznala nekoga, s komer
bom lahko zaživela.

Prihodnost vam prinaša lju-
bezen, še v tem letu. Ta ljube-
zen ne bo prehodna, saj ima-
te videti trdno partnerstvo, v
katerem boste začutili popol-
nost, kot je niste še nikoli. Ra-
zočaranje, čeprav je bilo
grenko, vas je naredilo trdno
in res pohvalno, da niste iz-
gubili upanja v ljubezen in
splošno srečo. Moški je pri-
bližno vaših let, morda malo
mlajši, ločen z odraslimi
otroki in normalno situiran.
Ravno tako kot vam mu živ-

ljenje ni prizanašalo in ima
vse tiste prave vrednote, ki
tudi vam veliko pomenijo.
Prijatelj, s katerim se je raz-
merje prekinilo, največji raz-
log je bil ta, da ni imel pogu-
ma za korak naprej, vas bo
znova poiskal in hotel obno-
viti vez med vama, a vi tega
ne boste več želeli. Sin bo
kljub težavam šolo uspešno
zaključil, imate dobrega in
srčnega otroka in ni treba, da
si delate skrbi zanj. Zvezde v
prihodnosti so mu naklonje-
ne. Po naravi ste precej čus-
tveni, okolici dajete vedno
vso podporo in končno pri-
haja čas, ko boste tudi vi lah-
ko nekomu predala bremena
in se naslonili na ramo, brez
slabe vesti. Želim vam vse
lepo in srečno.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Čaka nas pester dan, saj se bo dogajalo tudi marsikaj ne-
pričakovanega, a zato nič manj zanimivega in z obilico do-
bre volje.

10. aprila 2010
Sobota 
Jelko, Alenka, Polon

V krogu bližnjih prijateljev in družine bomo preživeli zelo
lepo nedeljo. Zanimivi in umirjeni pogovori bodo prinesli
rezultate, ki jih sicer ne pričakujemo.

12. aprila 2010
Ponedeljek
Lazar, Zeno, Julij

Muhasto aprilsko vreme nam ne bo pokvarilo načrtov, ki
bi jih radi dosegli. Pazljivi moramo biti pri obljubah, saj jih
bo treba tudi izpolniti.

13. aprila 2010
Torek
Ida, Martin, Ervin

V zraku bo ljubezen in vsi lepi čari tega čustva bodo prišli
na površje. Do sedaj zamolčane besede in misli se spreme-
nijo v dejanja. Čaka nas lep dan.

14. aprila 2010
Sreda
Jošt, Lida, Justin

Utrujeni od raznih, tudi psihičnih bremen, malo bo krivo
tudi vreme in vpliv lune prejšnjega dne, bomo iskali pros-
tor, kamor bi se pred vsemi umaknili in skrili.

15. aprila 2010
Četrtek
Jelica, Božidar, Liza

V pričakovanju nekega dogodka bomo imeli vse misli
usmerjene v želeno. Treba je verjeti in zakaj ne bi bil rav-
no danes tisti dan, ko je vse mogoče.

16. aprila 2010
Petek
Boža, Veno, Bernarda

11. aprila 2010
Nedelja
Filip, Stanko, Domen

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

Morda bo današnji dan za koga naporen, a če bomo zna-
li izkoristiti prijetno s koristnim, bomo zelo uspešni, tudi
tam, kjer nam je bilo nedosegljivo.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
V tem tednu boste skoraj ves prosti čas posvetili druže-
nju s prijatelji. Novice, ki jih boste prejeli, vas bodo naj-
prej presenetile, a hitro se bo vse postavilo na svoje me-
sto. Veliko boste premišljevali in se predajali spominom.
Obeta se vam lepo praznovanje.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Za vami so kar stresni dnevi, zato si boste v tem tednu
privoščili odmor in prav nikomur ne boste dovolili, da
vas zmoti. Naredili si boste nove načrte, ki so potrebni,
če hočete spremeniti vse tisto, kar si želite. Nekdo vas bo
s svojo izjavo zelo presenetil.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Le če boste trdno odločeni, boste lahko izpeljali svoj na-
črt. Nasveti, ki jih boste dobili od različnih ljudi, vas lah-
ko samo zmedejo in s tem oddaljijo od prvotnih ciljev.
Pokazala se vam bo priložnost za potovanje v tujino in
niti za trenutek ne boste oklevali.

Rak (22. junija - 22. julija)
Na delovnem mestu ste opazovani in marsikdo komaj
čaka, da storite napako. Že sredi tedna boste to osebo
spregledali in se ji na lep način postavili po robu. Izogni-
li se boste nevšečnostim brez hudih besed in brez zame-
re. Petek bo vaš dober dan.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Zdravstvene težave, ki se vam bodo pojavile na začetku
tedna, boste hitro in uspešno odpravili. Če se vam bodo
pri financah pokazale težave, nikar ne delajte panike, saj
se bo vse pozitivno rešilo, preden bi sploh lahko prišlo
do težav. Bodite pazljivi pri obljubah.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
V prihodnjih dneh vam bo razpoloženje precej nihalo.
Malo bodo za to krivi drugi, malo pa tudi vi sami. Ker bo-
ste določene besede preslišali, se boste nevede izognili
prepiru. V ljubezni boste upoštevali star nasvet in uspeli
v svojih željah. Dobre novice. 

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Obeta se vam kar nekaj romantičnih trenutkov. Oseba, ki
vas že dalj časa naskrivaj opazuje, se vam bo približala in
izdala svoja čustva. Ker pa ste po naravi, sploh kar se tiče
ljubezni, zelo pazljivi, bo veza napredovala zelo počasi.
Za nakup se odločite.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Ravno takrat, ko si boste hoteli vzeti malo časa samo za
sebe, se bo vse zgrnilo nad vas. Od službe, kjer ste seve-
da nepogrešljivi, in od vaših domačih, ki vas bodo hoteli
imeti ob sebi. A kljub vsemu se bo čas našel. V koncu
tedna vas čaka presenečenje.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
V tem tednu se vam bodo vsa prijetna pričakovanja tudi
uresničila. Imeli boste sto in en izgovor za dobro voljo.
Prijateljske vezi, ki so se že nekaj časa krhale, boste ob-
novili in ne bo vam žal. Znate uživate v samoti, a to ne
pomeni, da lahko živite brez pravih prijateljev.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Pred vami so uspešni delovni dnevi. Postorili boste še
marsikaj za nazaj, saj vas je slaba vest že začela opozar-
jati. Svoja čustva boste še naprej skrivali, a tokrat bo ne-
kdo le pomislil, da se s tem le skrivate in bežite. Pri de-
narju bodite previdni. 

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Dobili boste več različnih ponudb in kar težko se boste
sami odločili, zato pameten nasvet ne bo odveč. Bodite
pazljivi pri podpisovanju pogodb, saj lahko podpišete
nekaj, s čimer se v resnici ne strinjate. Prijatelji, ki vas ob-
krožajo, so vam pripravljeni pomagati.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
V družinskem krogu bo prišlo do hudih besed in cel te-
den boste potrebovali, da se bodo mnenja uskladila. Pri-
čakovanja, povezana s financami, se vam bodo sicer
uresničila, a malce kasneje, kot imate v načrtu. Čustveno
boste nestabilni, a ne dolgo.

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".

Kaj je to, kar v hipu zgublja
več kot pol sveta,

to lahko zgodi se enkrat,
več jih vsak dan to spozna?

Izžrebali in nagradili bomo
dva pravilna odgovora (ene-
ga, ki ga bomo prejeli preko
SMS, in drugega, ki ga
bomo prejeli po pošti). Na-
grado boste prejeli po pošti.
Pravilna rešitev zadnje ob-
javljene uganke se glasi živo
srebro. Med prispelimi od-
govori smo izžrebali Ton-
čko Jelovčan in Marijo Mar-
tinjak.
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NAGRADNA KRIŽANKA

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

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 21. aprila
2010, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice
lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

od 7. 4. do 30. 4. 2010 oz. do odprodaje zalog 

1. VSE PODLOGE ZA ''PLAVAJOČE POLAGANJE'' PARKETA 
ALI LAMINATA (do 30.04.2010) - 10 %

2. LAMINAT AC3/31 LOCK (češnja kant, hrast, bukev, češnja, javor)
nora cena: 6,99 EUR/m2 

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

4. KLASIČNI PARKET HRAST KANT 320x160 z zaključno letvico 
nora cena: 15,99 EUR/m2

5. GOTOVI PARKETI 
● PARKET GOTOVI PANELNI HARO BUKEV LOCK NATUREL LAK
600 x 180 x 13,5 - nora cena: 18,99 EUR/m2

● PARKET GOTOVI PANELNI HARO HRAST LOCK NATUREL LAK
600 x 180 x 13,5 - nora cena: 19,99 EUR/m2 

● PARKET GOTOVI PANELNI TOP PRIMA HAVEA LOCK LAK 
1220 x 190 x 14,5 - nora cena: 19,99 EUR/m2 

● PARKET GOTOVI PANELNI MOLAND HRAST STRUCTUR LOCK
LAK 2200 x 189 x 14 - nora cena: 19,99 EUR/m2

● PARKET GOTOVI PANELNI MOLAND HRAST BELJEN LOCK LAK
2200 x 189 x 14 - nora cena: 21,99 EUR/m2 

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

● PARKET GOTOVI PANELNI LIVA HRAST DESKA OLJEN 
1860 x 189 x 15 - nora cena: 33,99 EUR/m2 

● PARKET GOTOVI PANELNI LIVA HRAST BELJEN DESKA LAK
1860 x 189 x 15 - nora cena: 35,99 EUR/m2

● PARKET GOTOVI PANELNI LIVA HRAST DIMLJEN DESKA 
OLJEN, KRTAČEN 1860 x 189 x 15 - nora cena: 39,99 EUR/m2 

6. GOTOVI PARKET DVOSLOJNI (za talno gretje) 
● PARKET GOTOVI DVOSLOJNI HARO HRAST DIMLJEN LAK 
Etat II. Klas. 490x70x10 - nora cena: 22,99 EUR/m2

● PARKET GOTOVI DVOSLOJNI HRAST NATUR/SELECT LAK
490x70x10 - nora cena: 24,99 EUR/m2

● PARKET GOTOVI DVOSLOJNI EVROPSKI JAVOR LAK 
500x70x11 - nora cena: 29,99 EUR/m2

7. AKCIJA NOTRANJIH VRAT Z MONTAŽO 
● RITA (iz zaloge) v barvi oreha, bela, hrast in češnja 
že od 199,90 EUR/krilo in podboj 
● STILNA ROBERTA (iz zaloge) v barvi oreha, hrast in češnja 
že od 299,90 EUR/krilo in podboj 

NUDIMO STROKOVNO IZMERO, 
SVETOVANJE IN MONTAŽO 

KAR SE V LES3 DOGOVORI,
TO ZAGOTOVO DRŽI ! 

Cene veljajo do odprodaje zalog. Vse cene veljajo za gotovinsko plačilo. 
Vse cene so v EUR in vključujejo 20% DDV. Vse cene z montažo vsebujejo 8,5% DDV. 

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

AKCIJA LES3 

AKCIJA
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rvavec je konec ted-
na spet gostil že peto
Quiksilver lužo, za-
nimivo prireditev, ki
nekako neuradno

naznanja konec zimske sezo-
ne, čeprav je na Krvavcu sne-
ga še toliko, da si najbolj za-
greti privoščijo še prijetno
spomladansko smuko.

Organizatorjem je bilo vre-
me Quiksilver luže 005 na-
klonjeno, snežni bazen z le-
deno vodo, ki je zbujala spo-
štovanje in obenem vabila, pa
je tudi dobro opravil svoje
delo. Prijavilo se je kar 78 tek-
movalcev, nova kategorija
'luža skupina' pa je spodbu-
dila veliko kreativnosti. Videli
smo številne posrečene spu-
ste v tandemih, nekateri so se
pojavili celo v kombinaciji

tria. Sodniki niso imeli ravno
lahkega dela, saj so se tekmo-
valci suvereno metali čez 25-
metrsko lužo, kar je nekate-
rim uspelo celo v stilu. Neka-
terim je uspelo 'odfurati'
lužo, spet drugi so bolj raz-
pravljali, kakšna je tempera-
tura vode v njej. Najboljše na-
stope je pospremil bučen
aplavz, mokri padci pa so na-
smejali.

Zmagovalcev je bilo kar
24. Po kategorijah smo dobi-
li najboljše deskarje in smu-
čarje (ride in trik), pa moški
in ženski pingu look, pa sku-
pino, veterana in najmlajše-
ga najboljšega tekmovalca,
missico in mistra ter zmago-
valca posebnih kategorij, ki
so ju poimenovali NLP! in
WTF?, druženje pa se je po
tekmovanju nadaljevalo na
Plaži in zaključilo v Eskimski
vasi.

Pred kratkim pa so v Kranj-
ski Gori zaključili svoj
'praznik'. Da bi Planici dali
piko na i, se je letos LTO Za-
vod za turizem Kranjska
Gora na pobudo organizator-
ja odločil, da pripravi dodatno
dogajanje v Kranjski Gori.
Tako so pripravili navijaško
vas, ki so jo najprej slovesno
odprli, potem pa lahko reče-
mo tudi 'zaprli' oziroma po-
delili priznanja najboljšim.
Vmes pa se je dogajalo veliko
zanimivega. Povezovalca
Marsel in Gaber sta vse dni
skrbela za veselo vzdušje,
medtem ko so obiskovalci na-
vijaške vasi lahko na velikem
platnu spremljali neposre-
den prenos poletov. Najbolj
pestro in veselo pa je bilo tik
pred zaključkom. Petek je bil
narodnozabavno obarvan z
nastopom Harmonikarc Zu-
pan, Veselih Štajerk, Disco

Krainersov in Veselih Be-
gunjčanov, sobota pa je bila
bolj rokerska. Nastopili so
Carneval Band, Joške v'n in
Šank Rock. Dogajanje so po-
pestrile še mlade članice Stu-
dia Osminka, za dober DJ-
evski odziv pa sta skrbela DJ
Lovro in Rosko.

Pred nekaj dnevi pa je v
ljubljanskem Cityparku pote-
kal zanimiv uradni trening ak-
tualnega svetovnega boksar-
skega prvaka po verziji IBF
Dejana Zavca. Pridružil se mu
je nasprotnik Rodolfo Marti-
nez iz Argentine, ki se bo da-
nes zvečer z njim pomeril tudi
uradno. Na treningu so bili
prisotni še trenerji uspešnih
športnikov, veliko zanimanja
za tekmovalca pa so pokazali
obiskovalci nakupovalnega
središča, saj prizor ni bil ravno
eden tistih, ki ga lahko zgrešiš,
ko se odpraviš nakupovat.

DRUŽABNA KRONIKA

Obiskala bosanske begunce in črnogorsko
obalo

Eden najbolj znanih hollywoodskih
parov Brad Pitt in Angelina Jolie sta
se ta teden mudila na Balkanu. V po-
nedeljek sta si ogledala begunsko ta-
borišče blizu mesta Goražde, okoli
osemdeset kilometrov vzhodno od
Sarajeva, v torek pa odpotovala v

Budvo. Kot je povedal tamkajšnji lastnik hotela Žarko
Radulović, je Pittu Črna gora ostala v lepem spominu
zaradi snemanja enega njegovih prvih filmov Temna
stran sonca, zato je te kraje želel predstaviti svoji ženi.

O razhodu prek twitterja

"Z Jenny sva pravkar končala petlet-
no zvezo. Hvaležen sem za vse bla-
goslove, ki sva jih delila. Želim ji le
najboljše!" je zabavni igralec Jim Ca-
rrey kar prek twitterja sporočil, da sta
se z Jenny McCarthy razšla. Tudi ona
je zapisala podobno: "Hvaležna sem

za vsa leta, ki sem jih preživela z Jimom. Ostala bom
predana njegovi hčeri Jane, on pa bo v mojem srcu na
prvem mestu." Kaj je skrhalo navidez trden odnos, nista
povedala, je pa novica presenetila celo najbližje.

Za evropsko turnejo zbolela

Ameriška pop diva Whitney Houston je
zaradi bolezni prvi koncert evropske tur-
neje v Parizu odpovedala. Njena pred-
stavnica je pojasnila, da "Whitney trpi za
vnetjem zgornjih dihal in po posvetu z
zdravnikom je morala nastop prestaviti",
ter se opravičila, da so morali tako na hi-

tro spremeniti datum. Po torkovem je bil prestavljen tudi
včerajšnji nastop v Manchestru, sicer pa s turnejo Not-
hing but Love v Avstraliji ni pretirano navdušila.

Dobrodelni obisk Malavija

Pop zvezdnica Madonna je odpoto-
vala na dobrodelni obisk v Malavi, od
koder prihajata njena posvojenca.
Prisostvovala je postavitvi temeljne-
ga kamna za njeno šolo za osirotele
deklice Raising Malawi v vasi Chink-
hota, nedaleč od prestolnice Lilong-

we, in jih opogumila, naj si "drznejo sanjati". Zagnala je
tudi novo izobraževalno kampanjo z uporabo mobilne
tehnologije, projekt Millennium Village v okviru Združe-
nih narodov.

SPET VODA NA KRVAVCU
Quiksilver luža 005 je tudi letos gostila tekmovalce, ki so se pomerili v akrobacijah, trikih, 
obiskovalce presenečali z izvirnostjo, s kostumi.

Mirjam Žerjav, direktorica LTO Kranjska Gora, ter Marsel
Gomboc, zelo dejaven kulturnik z Dovjega / Foto: arhiv organizatorja

Alenka Brun

K

Nekdo je poskusil s surfom. / Foto: Zaklop

VRTIMO GLOBUS

Stare sablje v popajski opravi je malce zeblo. / Foto: Zaklop

Dejan Zavec, aktualni svetovni prvak v velterski kategoriji, in
Rodolfo Ezequiel Martinez, izzivalec svetovnega prvaka 

Rožice in zanimiv izbor 'vozila' so tudi šteli. / Foto: Zaklop

Kranjčanka Danijela Radinovič je vizažistka, ki pravi, da
so letos popularnejši naravni toni, čeprav v bistvu vse
barve pristajajo vsakomur, če jih le znamo pravilno
uporabljati. Se pa vračajo v uporabo šminke, ne toliko
bleščila. / Foto: Tina Dokl

Deskar je pristal v luži. / Foto: Matic Zorman
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