
PETEK, 23. aprila 2010

vs
eb

in
a

32

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

.

Denar mora slediti 
bolniku
Brez ukrepov se lahko zgodi, da bo v
zdravstveni blagajni leta 2013 za sko-
raj 250 milijonov evrov primanjkljaja.
Minister priporoča tudi racionalizaci-
jo dežurnih služb, a na Gorenjskem
poudarjajo, da imajo že zdaj dežur-
stva na minimumu.
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GG+

Danes in jutri, v soboto, bo
pretežno oblačno, občasno bo
rahlo deževalo. V nedeljo bo
prevladovalo sončno vreme.

VREME

jutri: pretežno oblačno ..
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Najprej pospraviti 
nesnago v glavah
Za nepravilno odložene odpadke je
odgovoren povzročitelj, v primeru, da
ga ni moč odkriti, pa stroške čiščenja
odpadkov nosi lastnik zemljišča. Veli-
ko število divjih odlagališč kaže, da
smo pri reševanju tega problema pre-
cej neuspešni.
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GG+

Kupci števcev še čakajo
V Iskraemecu ugotavljajo, da se zara-
di recesije še ni začel napovedan pre-
hod od klasičnih števcev na napredne
oblike merjenja električne energije,
zato pričakovanih naročil še ni in se
odpuščanju ne bodo mogli izogniti.
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Tudi do štirikrat
višji računi 
"Pri obračunavanju dobave in čišče-
nja vode me zelo motijo številne nove
postavke," pravi Jože Mrgole iz Kra-
nja in dodaja, da se je znesek na po-
ložnicah v dobrem letu povišal za pri-
bližno štirikrat. Razlog so številne
omrežnine ter števnina.
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ZADNJA

63 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Danica Zavrl Žlebir, 
Marjana Ahačič

Kranj - Obisk se je začel z
delovnim posvetom vlade v
dvorani fužinskega kom-
pleksa Kolpern na Jeseni-
cah, nato so se ministri raz-
kropili po gorenjskih obči-
nah, ministrski predsednik
Borut Pahor pa je obiskal
štiri uspešna podjetja v regi-
ji: SIGR Bizjak transport in
logistika na Jesenicah,
Iskratel v Kranju, LTH-
ulitke v Škofji Loki in Mar-
mor na Hotavljah. Popol-
dne je na srečanju z župani,

gospodarstveniki, poslanci
in drugimi v Kranju dejal,
da je po obisku Pomurja in
Bele krajine Gorenjska pri-
jetno presenečenje, češ da
se tu stvari razmeroma
uspešno urejajo. Opaža se
okrevanje gospodarstva, če-
prav imajo sicer podjetja te-
žave pri financiranju svojih
poslovnih načrtov. Če tu ne
bodo prisluhnile banke, se
bo neposredno vključila dr-
žava, je obljubil premier.
Tudi minister za delo Ivan
Svetlik je na Gorenjskem
opazil same pozitivne tren-
de: zaposlilo se je več brez-

poselnih kot v enakem ob-
dobju lani, za četrtino brez-
poselnih je manj, v prete-
klem kriznem letu se je na
novo zaposlilo pol več ljudi
kot v konjunkturnem letu
poprej. 143 podjetij je vklju-
čenih v ukrepe države, sub-
vencioniranih je bilo skoraj
deset tisoč delovnih mest.
Ob več prejemnikih social-
nih pomoči pa je manj
ugodna socialna slika. Opti-
mistični so bili tudi nekate-
ri drugi ministri, med nji-
mi prometni Patrick Vlačič.

Gorenjska prijetno presenečenje
Po obiskih v Pomurju in Beli krajini je za vlado Gorenjska prijetno 
presenečenje, je po torkovem delovnem obisku na Gorenjskem dejal 
premier Borut Pahor.

Premier Borut Pahor na obisku v Marmorju Hotavlje / Foto: Gorazd Kavčič

Boštjan Bogataj

Žiri - Po zapletih s pridobi-
vanji dovoljenj je podjetje
Deos, ki naj bi v Mršaku v
Žireh zgradilo dom za sta-
rejše, odstopilo od te name-
re. Na poziv ministrstva za
delo, družino in socialne za-
deve bodo v teh dneh spora-
zumno razklenili koncesij-
sko pogodbo. "Dom bi mo-
ral že pol leta obratovati, mi
pa smo znova popolnoma
na začetku. Gradbeno dovo-
ljenje smo imeli, vendar ga
je ministrstvo za okolje raz-
veljavilo, v novem postopku
pa so se pojavile nove zahte-
ve, ki jim ne moremo ugodi-
ti," je pojasnil Bojan Kranjc,
direktor potencialnega inve-

stitorja, podjetja Deos.
Upravna enota Škofja Loka
je pri novi izdaji gradbenega

dovoljenja zahtevala tudi
mnenje Zavoda za varstvo
kulturne dediščine, ki je

ugotovilo, da bi del predvi-
denega objekta preveč pose-
gal v zaščiteno območje Job-
stove ulice. "Podali so nam
smernice, da naj bi dom
zgradili v sedmih do osmih
hišah v velikosti, kot je hiša
Primožičev, kar pa pomeni
prav toliko streh, fasad, šte-
vilne hodnike in v vsakem
objektu po dve dvigali. To je
predrago in nesprejemlji-
vo," pravi Kranjc. Hkrati bi
morali zavreči vse projekte
(vredne pol milijona evrov)
in začeti popolnoma na
novo, pa tudi v primeru del-
nega zamika postavitve ob-
jekta proti jugu, se direktor
boji nadaljnjih sosedskih
nasprotovanj.

Veliko žirovsko razočaranje
Bojan Kranjc, direktor podjetja Deos, je v začetku tedna občinskim svetnikom povedal: "Doma za 
starejše v Žireh ne bo."

Leto LXIII, št. 32, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Doma za starejše v Mršaku ne bo. Investitorju sicer ostaja
zemljišče, vendar tudi ob pridobitvi gradbenega dovoljenja,
nima več koncesije. / Foto: Polona Mlakar Baldasin
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Prihodnja številka Gorenjskega glasa bo zaradi praznika 
dneva upora proti okupatorju izšla v sredo, 28. aprila.

Roparja s pištolo sta 
tokrat obiskala lekarno
Neznanca sta v sredo sredi dopoldneva oropala
škofjeloško zasebno lekarno in odnesla manjšo
vsoto denarja. � 8. stran
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Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana - Državni zbor se
je ta teden ukvarjal z dvema
odmevnima temama. Že v
ponedeljek so poslanci obrav-
navali arbitražni sporazum s
Hrvaško. Kot je dejal premi-
er Borut Pahor, je namen
sporazuma po mirni poti do-
seči določitev pravične meje
med državama in stik Slove-
nije z odprtim morjem. Rati-
fikacijo so poslanci ob ob-
strukciji opozicijskih strank
(SDS, SLS in SNS) podprli z
48 glasovi, kar je dovolj, saj
ne potrebuje dvotretjinske
večine. Zakaj so opozicijski
poslanci med obravnavo
tega za Slovenijo pomemb-
nega vprašanja odšli iz dvo-
rane? Niso se strinjali z
omejenim časom razprave
(vsak od poslancev je imel
na voljo le minuto), kar je pr-
vak SDS Janez Janša ob pre-
pričanju, da gre za najpo-
membnejšo odločitev naše
države, označil za nedopust-
no, prav tako ratifikacijo spo-
razuma z navadno večino. O
arbitražnem sporazumu v

civilni družbi že potekajo
razprave, na dan glasovanja
o ratifikaciji je o njem raz-
pravljal tudi Zbor za republi-
ko. Mnenja o njem se bodo
pred referendumom, predvi-

denim za 6. junij, še kresala.
Kresala pa so se tudi ob in-
terpelaciji, ki jo je že drugič v
mandatu Pahorjeve vlade zo-
per ministrico Katarino Kre-
sal vložila opozicija. Tokrat

so ji očitali poskus politične-
ga vpliva v preiskavi smrti
lastnika bulmastifov Bariče-
viča, izplačevanje odškodnin
izbrisanim in najem prosto-
rov za nacionalni preiskoval-
ni urad. Slednje je dvom za-
sejalo tudi med poslance ko-
alicije. V stranki Zares so za-
htevali uradne podatke o ne-
spornosti pogodb pri tem
poslu, ki ga je Katarina Kre-
sal sklenila z znancem Igor-
jem Pogačarjem, lastnikom
stavbe na Dimičevi v Ljublja-
ni. Tudi v stranki DeSUS
niso želeli brezpogojno pod-
preti koalicijske ministrice.
To so storili poslanci LDS in
SD, ministrici pa je podporo
izrekel tudi premier Borut
Pahor. Kresalova je vse ob-
tožbe iz interpelacije zavrni-
la in ob tem dejala, da je opo-
zicija na odgovornost ne kli-
če zaradi opravljanja njene
funkcije, temveč zato, ker jih
moti takšna, kot je. Po glaso-
vanju, ki se je izšlo s tesnim
rezultatom (38 za interpela-
cijo, 40 proti) Katarina Kre-
sal ostaja ministrica za no-
tranje zadeve.

Kot Agata Schwarzkobler
Ministrica Katarina Kresal je ob svoji drugi interpelaciji dejala, da se počuti kot Agata Schwarzkobler
iz Visoške kronike, ki so ji sodili zaradi čarovništva. 

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Kakšne so vaše izkušnje?
Večkrat se je že zgodilo, da smo od naših bralcev dobili kri-
tiko na račun Pošte glede prejemanja Gorenjskega glasa.
Zato vas tokrat sprašujemo: premislite, ali vas kaj resno
moti v povezavi s Pošto Slovenija in prejemanjem Gorenj-
skega glasa, so vaše izkušnje dobre ali slabe. Potem nam to
sporočite na znani naslov: Bleiweisova cesta 4, Kranj ali na:
koticek@g-glas.si. Nas, denimo, zelo jezi, ker še vedno pre-
jemamo pritožbe s terena, da pismonoše Gorenjski glas
uporabljajo kot nekakšen ovitek za šope oglasnih sporočil.
Kljub temu da smo jih že večkrat prosili, naj tega ne delajo.
S temi reklamami nimamo nič, veliko ljudi pa zelo motijo.
Sporočite nam, če Gorenjski glas dobivate ob nerazumno
pozni uri, če opazite, da ne dobivate brezplačnih lokalnih
prilog, kot so Moja Gorenjska, Kranjčanka, Ločanka, Kranj-
ski glas, Jeseniške in Deželne novice,... Ne odlašajte in izra-
zite svoje mnenje - samo v primeru, če stopimo skupaj, smo
lahko močnejši! D. K.
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Knjigo prejme JOŽE ERTL z Blejske Dobrave.

Okroglo

Slovesnost na Okroglem

V počastitev bližnjega praznika upora in v spomin na smrt
13 partizanov je bila v nedeljo pri spomeniku na Okroglem
tradicionalna spominska slovesnost, na kateri je govorila
podpredsednica območne organizacije Socialnih demokra-
tov Kranj Marjana Čemažar, v kulturnem programu pa so
sodelovali učenci iz Osnovne šole Naklo in moški pevski
zbor Triglav iz Dupelj. Med udeleženci proslave sta bila tudi
prvoborec in član gorenjskega partizanskega vodstva Vinko
Hafner ter župan občine Naklo Ivan Štular. V bližnji jami v
steni nad Savo so Nemci zaradi izdaje 21. in 22. aprila 1942
obkolili 13 partizanov, ki se jim je uspelo rešiti iz obroča
med hajko v Udin borštu in se pod vodstvom Staneta Žagar-
ja mlajšega skrili v jami. Nemci jih niso mogli prepričati, naj
se predajo. Osem jih je naredilo samomor, pet pa jih je plin,
ki so ga Nemci pustili v jamo, omamil do nezavesti. Štirje
so bili kot talci ustreljeni v Dragi, eden pa je istega leta pa-
del v Udin borštu. Do jame v steni nad Savo je urejen varen
dostop. Na sliki: nedeljska slovesnost pred spomenikom na
Okroglem, kjer je bil tudi prvi grob umrlih v jami. J. K.

Vilma Stanovnik

Kranj - Potem ko je kot prvi v
kranjski občini kandidaturo
za župana javno napovedal
Matevž Kleč, se je minulo
sredo tudi Hermina Krt
uradno predstavila javnosti
kot kandidatka za županjo.
"Kandidatko krasi delavnost,

poštenje, odločnost in izjem-
na pozitivna energija. Prav
tako je dobra gospodarstveni-
ca in dobra finančnica in ver-
jamem, da bo za Mestno ob-
čino Kranj znala iz enega na-
rediti dva evra," je o Hermini
Krt povedal znani Kranjčan
Drago Štefe in dodal, da je
čas, da Kranj dobi županjo.

Delo Hermine Krt je predsta-
vila njena prijateljica in di-
rektorica Zavoda Korak
Kranj Mateja Korošec, saj je
Krtova tudi ustanovna člani-
ca in predsednica kluba En
korak več, društva za pomoč
po poškodbah glave. Je diplo-
mirana ekonomistka in ma-
gistrica znanosti za področje

mednarodnih, primerjalnih
in evropskih študij ter že dva-
najst let direktorica poslovne
enote Probanke v Kranju.
"Županja bom postala, ker
imam Kranj iskreno rada,
ker zaupam v ljudi in v moč

pozitivne združevalne ener-
gije ter verjamem, da je čas
za spremembo," je ob pred-
stavitvi kandidature poudari-
la Hermina Krt in dodala, da
je neodvisna kandidatka, ki
uradno še nima podpore no-
bene od strank, je pa usmer-
jena levo sredinsko.

Čas je za županjo

Katarina Kresal se je že drugič zagovarjala pred državnim
zborom in že drugič tudi uspela.

Škofja Loka

Koncert Partizanskega pevskega zbora

Združenje borcev za vrednote NOB in Občina Škofja Loka
ob 27. aprilu, dnevu upora proti okupatorju, vabita na slav-
nostni koncert Partizanskega pevskega zbora pod vodstvom
Franca Gornika. Slavnostni govornik bo Blaž Kavčič, pred-
sednik državnega sveta. Koncert bo danes, 23. aprila, ob 18.
uri v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki. Ob
dnevu upora proti okupatorju pa 27. aprila pripravljajo pro-
slavo tudi domžalski borci v domu krajanov v Žejah. D. Ž.

Ljubljana

Karikature Aljane Primožič v državnem zboru

V državnem zboru je pod naslovom Aljana riše vas rada ta
teden svoje karikature razstavljala Aljana Primožič, ki jo po
njenih karikaturah v prilogah Gorenjskega glasa poznajo
tudi naši bralci. Razstavo je odprl predsednik državnega
zbora Pavel Gantar, ki je med drugim dejal, da je karikatura
pomembna spremljevalka političnega življenja in da politi-
ko, ki je včasih težka kot svinec, naredi nekoliko bolj lahko-
tno, dojemljivo in celo prijazno. D. Ž.

Kranj

Vabijo na pohod

Združenje borcev za vrednote NOB iz Kranja prireja že se-
demnajsti Pohod prijateljstva in spomina v Udin boršt, ki bo
v torek, 27. aprila. Prireditev bo na dveh različno dolgih pro-
gah v spominskem parku Udin boršt; 7-kilometrska bo ozna-
čena modro, 13-kilometrska pa rdeče. Start bo od 8. do 10.
ure pri trgovini Mercator na Kokrici. Čas pohoda, za katere-
ga ni startnine, je neomejen. Vseeno predvidevajo, da se
bodo udeleženci vrnili na izhodiščno točko do 12. ure. S. S.

Hermino Krt (prva z leve) sta predstavila tudi prijatelja Mateja Korošec in Drago Štefe. 

Na včerajšnji tiskovni
konferenci MO Kranj je
sedanji župan Damijan
Perne povedal, da na je-
senskih volitvah ne bo
več kandidiral za župana.
Vzrok je njegova služba
in poklic psihiatra, ki se
mu v prihodnje namera-
va posvetiti v celoti.
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Dokončanje viadukta Pe-
račica je obljubil do začetka
naslednje poletne sezone,
čeprav je rok za dokončanje
ob koncu sezone. Manj nav-
dušujoč je bil okoljski mini-
ster Roko Žarnič, na katere-
ga so na Gorenjskem naslo-
vili tudi največ vprašanj, po-
vezanih s projektom GOR-
KI, sanacijo po poplavah v
Železnikih, prostorskimi na-
črti občin, prepolovljenim
nadomestilom za območje
Rudnika urana Žirovski vrh,
urejanjem hudournikov ...

Na sklepnem srečanju s
predstavniki vlade v Kranju
je poslanec Branko Grims
opozoril na tri pereče gorenj-
ske teme: nedokončano ce-
sto proti brniškemu letališ-
ču, odsek ceste Hotemaže-
Britof, ki dvajset let čaka na
dograditev, in na skupni go-
renjski projekt GORKI, za
katerega v državnem prora-
čunu ni denarja. Slednjega
gorenjske občine same brez
pomoči države in EU ne mo-
rejo izpeljati, je dejal tudi
kranjski podžupan Stane
Štraus, župan Jezerskega
Milan Kocjan pa je dodal, da
se na Jezerskem gradnja ka-
nalizacije odmika kljub pri-
pravljenim projektom, in si-
cer zaradi meril, ki zahtevajo
dva tisoč populacijskih enot.
Kako naj razvijajo turizem
brez ureditve tako pomemb-
ne komunalne infrastruktu-
re, je dejal Kocjan, podobno
misel, le povezano z gradnjo
severne in južne blejske ob-
voznice, pa je navrgel blejski
župan Janez Fajfar. Še sveži
okoljski minister Roko Žar-
nič je o projektu GORKI de-
jal, da so njegovi predhodni-
ki Gorenjcem dajali nestvar-
ne obljube, sedaj pa naj bi to
rešili na druge načine. Ker je
tu vpletenih več gorenjskih
občin, je Borut Pahor predla-
gal, da se v prvi polovici maja
na to temo sestanejo v njego-
vem kabinetu. Sestanek pa
je za 12. maj skupaj z mini-
stroma Žarničem in Jeluši-
čevo obljubil tudi županu
Železnikov Mihaelu Prevcu,
ki še kar čaka na državni

prostorski načrt, ki bi prebi-
valcem Železnikov zagotovil
poplavno varnost. Tam na-
mreč po poplavah septem-
bra 2007 trepetajo pred no-
vimi ujmami. Borut Pahor
pa se je ob obisku Poljanske
doline kar dvakrat srečal s
problemom, ker še ni zgraje-
na poljanska obvoznica. Kot
je dejal škofjeloški župan
Igor Draksler, bodo njegovi
občani veseli novice, da je
končno izbran izvajalec za
gradnjo najdaljšega odseka
obvoznice. Minister Patrick
Vlačič pa je ob težavah z
gradnjo obvoznice omenil
problem, ko en sam človek
zadržuje tako pomemben
projekt, in poudaril, da je tre-
ba tako prilagoditi zakonoda-
jo, da javni interes ne bo ta-
lec posamičnega. 

Na Pahorja in njegove so
vprašanja naslavljali pretež-
no župani, oglasila pa sta se
tudi dva gospodarstvenika.
Bine Kordež iz Merkurja je
med drugim dejal, da si do-

mača podjetja želijo enako
podporo kot tuji naložbeni-
ki, ko pridejo v Slovenijo,
spregovoril pa je tudi o teža-
vah, ki jih je imela ta trgov-
ska družba, ker ni mogla od-
preti že zgrajenega trgovske-
ga centra v Vižmarjah in je
zato imela zelo visoke stro-
ške. Prevoznik Aleksander
Bizjak, čigar perspektivno
podjetje na Jesenicah je Pa-
hor počastil s svojim obis-
kom, pa je govoril o proble-
mih pri zaposlovanju delav-
cev. Kritičen je bil tudi do
omejitve tovornega prometa
po državnih cestah in do rav-
nanja Luke Koper.

Ministri po Gorenjskem

Ministri so obiskali več go-
renjskih podjetij in ustanov.
Finančni minister Franc Kri-
žanič je bil med drugim v
Gorenjski banki in v Savi.
Minister za pravosodje Aleš
Zalar je obiskal gorenjska
sodišča in pohvalil njihovo

sistematično skrajševanje
čakalnih dob, srečal pa se je
tudi s člani nevladne organi-
zacije Grozd. Z njimi je go-
voril tudi o mediaciji kot o
možnosti izvensodnega re-
ševanja sporov. "To ni neza-
upnica sodišču, pač pa celo
krepi njegovo vlogo, saj bi
tako na sodišča res prišle le
zadeve, ki jih ni mogoče dru-
gače urediti," je dejal Zalar
in pri mehki obliki reševanja
sporov poudaril pomen ne-
vladnega sektorja. Minister
za zdravje Dorjan Marušič je
po srečanju z vodstvom
Osnovnega zdravstva Go-
renjske in predstavniki kon-
cesionarjev med drugim po-
vedal, kako si predstavlja re-
ševanje kadrovskih zadreg, z
njimi pa se po ministrovih
besedah otepa vsa država.
Pravi, da bi morali v redno
delo vključiti mlade zdravni-
ke specializante in zdravnike
pred upokojitvijo, tretja
možnost je "uvoz" zdravni-
kov iz drugih držav, dolgo-
ročnejša pa povišan vpis na
medicinsko fakulteto. Na
srečanju je bila beseda tudi o
združevanju štirih gorenj-
skih bolnišnic. Minister za
šolstvo in šport Igor Lukšič
je obiskal več gorenjskih šol,
med njimi Osnovno šolo
Antona Janše v Radovljici:
"Izkušnja s srečanja v tej šoli
bo pomembna pri oblikova-
nju odločb v zakonu o otro-
cih s posebnimi potrebami,
ki je prav zdaj v proceduri.
Radovljiška osnovna šola s
prilagojenim programom je
prav gotovo ena boljših v Slo-
veniji, ima visoko strokovno
usposobljene delavce in od-
lično vodstvo. Ima tudi prav
poseben položaj, saj je v nje-
ni neposredni bližini redna
osnovna šola, kar povečuje
možnost inkluzije, ki jo pod-
piramo in uveljavljamo tudi
na ministrstvu. Formula za
uspeh teh šol po Sloveniji je
koncentracija strokovne
moči in dobro infrastruktu-
ra, pomembno pa je tudi, da
so učitelji, pedagogi in drugi
strokovni delavci dobro vpeti
v skupnost in da tudi starši
sprejemajo njihovo delo kot
odlično."
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Gorenjska prijetno presenečenje
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Patrick Vlačič: Peračica bo zgrajena do začetka prihodnje
turistične sezone. / Foto: Gorazd Kavčič

Vlada Boruta Pahorja na delovnem obisku na Gorenjskem:
znova pridejo prihodnjo jesen. / Foto: Gorazd Kavčič

Radovljiška šola Antona Janše je po besedah šolskega 
ministra Igorja Lukšiča ena boljših v Sloveniji. / Foto: Gorazd Kavčič

Zdravstveni minister Dorjan Marušič z direktorjem 
Osnovnega zdravstva Gorenjske Jožetom Veternikom

Največ vprašanj iz gorenjskih občin so naslovili na ministra
Roka Žarniča. / Foto: Gorazd Kavčič
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Mateja Rant

Kranj - "S svojo usmeritvijo
in s svojimi rezultati je fun-
dacija pokazala, kaj pomeni
prizadevati si za resnične
vrednote v družbi, za to, da
bodo mladostniki živeli bolj
zdravo in v prihodnost obr-
njeno življenje, in da bo ra-
ven naše splošne družbene
kulture boljša," je ob praz-
novanju desetletnice funda-
cije Z glavo na zabavo v kul-
turnem centru Creinativa
poudaril predsednik države
Danilo Türk, častni pokrovi-
telj delovanja fundacije. 

Čisto "desetko" jim je ob
njihovi desetletnici podelil
tudi minister za zdravje Dor-
jan Marušič. Postregel je s
podatkom, da med mladimi,
starimi od 15 do 30 let, eden
izmed štirih umre za posledi-
cami, ki jim posredno ali ne-
posredno botruje alkohol. "V
zadnjih razredih osnovne
šole sta dva od treh učencev

že pokusila alkohol, med
srednješolci pa jih je bilo 43
odstotkov že vsaj enkrat opi-
tih. To so številke, ki nas
umeščajo na rep Evropske
unije," je pojasnil in dodal, da
bodo zato tudi v prihodnje
podpirali aktivnosti, kot jih
izvaja fundacija Z glavo na

zabavo, ki si že deset let priza-
deva za zmanjšanje škodljive
rabe alkohola, tobaka in pre-
povedanih drog ter nezdruž-
ljivost uživanja škodljivih
substanc z aktivno udeležbo
v cestnem prometu. Z glavo
na zabavo, je poudaril pred-
sednik programskega sveta

fundacije Saš Kravos, je v teh
desetih letih postala prepo-
znavna blagovna znamka, ki
predstavlja dobrodošlo alter-
nativo siceršnjemu stanju
vrednot v naši družbi. Doslej
so izvedli blizu petsto priredi-
tev, ki so privabile več kot pol
milijona obiskovalcev. 

Deset let ”zdrave” zabave
Fundacija Z glavo na zabavo že deset let mladim dokazuje, da se je mogoče zabavati tudi brez 
alkohola, tobaka in prepovedanih drog.

Jože Košnjek

Ljubljana - Pred današnjim
svetovnim dnevom knjige
in v čast Ljubljani kot letoš-
nji svetovni prestolnici
knjige so v sredo na Teolo-
ški fakulteti predstavili nov
980 strani obsegajoč slo-
venski prevod Svetega pis-
ma Nove zaveze in Psalmov
iz jeruzalemske Biblije, ki
velja za temeljni svetopi-
semski dokument katoliške
Cerkve. Izdali sta ga Teolo-
ška fakulteta in založba
Družina. Vrhunski sloven-
ski svetopisemski strokov-
njaki in prevajalci so pod
vodstvom akademika, prof.
dr. Jožeta Krašovca, vodil-
nega svetovnega poznaval-
ca Svetega pisma, upošteva-
li izvirna hebrejska, ara-
mejska in grška besedila ter
jih dopolnili z opombami,
preglednicami, slovarji te-
meljnih pojmov in zemlje-
vidi. Zato je izid prevoda vr-
hunski znanstveni in kul-
turni dogodek, ki pa ne

zmanjšuje pomena doseda-
njih slovenskih prevodov
Svetega pisma, še posebej
slovenskega standardnega
prevoda iz leta 1996, am-
pak jih dopolnjuje. Nov
prevod bodo katoličani
kmalu začeli uporabljati v
liturgiji. Na konferenci so
napovedali tudi nov prevod
Stare zaveze. Sveto pismo
je bilo doslej prevedeno v
več kot dva tisoč jezikov.

Nov prevod Svetega pisma

Prof. dr. Jože Krašovec 

Tržič

Plošča Jožetu Rakovcu

Pokojni profesor Jože Rakovec je najbolj zaslužen za us-
tanovitev muzeja v Tržiču, kjer je leta 1964 prvi prevzel
dolžnost ravnatelja. Bil je veliko več kot muzealec; leta 1945
je prišel poučevat biologijo v tržiško nižjo gimnazijo, bil je
urednik Tržiškega vestnika, sodeloval je v kulturi in dal
pobudo za Tržiške poletne prireditve, vodil je Turistično
društvo ter skrbel za organizacijo izletov in prireditev.
Ohranil je tržiške tradicije, kot sta gregorjevo in Šuštarska
nedelja. Plošča je le simbolična zahvala za vse njegovo delo,
je dejala direktorica muzeja Melanija Primožič ob nedavnem
odkritju v avli. S tem so zaznamovali stoletnico Rakovčeve-
ga rojstva, ki je bila že lani. Na sliki: Rakovčevi otroci - sin
Jože ter hčerki Marjetka in Žala ob plošči. S. S.

Naklo

Obisk partnerskih šol

Kolektiv Osnovne šole Naklo gosti od 20. do 25. aprila uči-
telje in učence iz Avstrije, Francije, z Danskega in Nizozem-
skega, s katerimi sodeluje v projektu Comenius - Turistična
pisarna. Gostom so predstavili delo v šoli. Včeraj so organi-
zirali tudi dan jezikov in priredili koncert pevskih zborov. V
sredo so obiskali Ljubljano, danes so se odpeljali na Primor-
sko, jutri pa si bodo ogledali Kranjsko Goro in Planico. Obisk
v Naklem so izkoristili za odprtje sončne ure, kar je bilo
sklepno dejanje dveletnega projekta sodelujočih šol. S. S.

Krvavec

Spomladanska smuka na Krvavcu do 2. maja

Na Krvavcu bo spomladanska smuka trajala še do drugega
maja. Na smučišču je 70 centimetrov snega. Ob lepem vre-
menu obratujejo šestsedežnica Vrh Krvavca, štirisedežnica Tiha
dolina ter dvosedežnice Zvoh, Njivice in Kriška planina. A. H.

Na praznovanju desetletnice fundacije Z glavo na zabavo./ Foto: Tina Dokl

Stojan Saje

Naklo - Malo je zakoncev, ki
po šestih desetletjih s pono-
som priznajo, da imajo do-
brega partnerja. Angela in
Franc Sajovic z Gorenjske
ceste 28 v Naklem tega ne
skrivata. Še več! Odkrito pri-
znavata, da sta zaljubljena in
spoštujeta drug drugega.
"Take kot je Angela, verjetno
ne bi našel drugje," pohvali
84-letni Franc svojo ženo.
Ona pa se kljub skoraj 79 le-
tom z mladostnim žarom
spominja: "Zelo mi je bil
všeč, ker je bil nežen. Cenim
njegovo ljubezen, zvestobo
in ustrežljivost."

Oba sta imela težko otroš-
tvo in mladost. Angela je bila
najmlajša od sedmih otrok v
družini Bajželj v Naklem. Še
pred njenim rojstvom je oče
umrl v nesreči. Rada bi se 

izučila za šiviljo, a ni bilo
možnosti za to. Pred šestnaj-
stim letom je šla delat v tovar-
no Tekstilindus. Družina Sa-
jovic v Strahinju je imela dva
fanta in dve dekleti. Franc je
bil tretji otrok po vrsti. Ni se
še izučil za zidarja, ko je mo-
ral v vojsko, pravzaprav v 
vojno. Nato je naredil zidar-

ski izpit in delal v več podjet-
jih, nazadnje v Servisnem
podjetju Kranj do 1985. leta.

"Franc se je iz Strahinja
vozil s kolesom do Naklega.
Kolo je spravljal pri naši hiši.
Povabil me je na veselico v
Dupljah, kjer sva se zbližala.
Mama mi ga je branila, a
srce je ni ubogalo. Poročila

sva se 15. aprila 1950. V
Kranj so naju peljali s sposo-
jenim avtom na civilno po-
roko, cerkvena pa je bila v
Naklem. Praznovanje z
ožjim sorodstvom je bilo
skromno, saj je vsega pri-
manjkovalo. Bolj razkošna
je bila 50-letnica poroke.
Tudi letos pričakujeva toliko
gostov, med katerimi bo
spet župan Janez Štular," je
pred sobotnim slavjem po-
vedala Angela. Z možem sta
odstrla še spomine na druži-
no. Sinova Vinko in Rafko
sta jima umrla kmalu po roj-
stvu leta 1950 in 1952. Hči
Bernarda se je rodila oktobra
1956, ko so se preselili v svo-
jo hišo. Z družino živi v Na-
klem: v njej so mož Igor Ob-
lak, sin Primož in hči Špela.
V Špelini družini sta petletni
Anže in enoletna Sara. Sin
Aco, ki se je rodil leta 1963,
živi z družino v Cerkljah.
Ima hčer Katjo, ki je tudi pri-
hajala v varstvo k starim star-
šem. Ko sta bila prosta, pa
sta Angela in Franc rada od-
potovala na oddih v toplice
in izlete na tuje.

Z biseri posuta ljubezen
Angela in Franc Sajovic iz Naklega sta praznovala biserno poroko.  

Gorje

Anonimki končali na tožilstvu

V Gorjah sta v zadnjih dneh zaokrožili dve anonimni pismi,
v katerih županu očitajo, da naj bi "po domače posloval z
občinsko blagajno", kot so se izrazili naznani avtorji ene od
anonimk. Osebno naj bi se okoriščal na račun denarja, ki 
so ga iz občinskega proračuna prejela različna društva v
občini, pa tudi tamkajšnje župnišče. Župan Peter Torkar se
je že sestal s predstavniki vseh društev v občini in župnišča.
"Skupaj smo se odločili, da zaradi suma storitve kaznivih
dejanj razžalitve, obrekovanja in žaljivih obdolžitev z 
vsebino anonimke seznanimo pristojno tožilstvo v Kranju,"
je pojasnil Torkar. M. R.

Medvode

Lahko bi imeli več svetnikov

Medvoški občinski svetniki so na zadnji seji obravnavali os-
nutek spremembe statuta občine, s katero bi v novi sestavi
sveta sedelo 24 svetnikov, kar pomeni eden več kot doslej.
Ta predlog je bil dan zaradi povečanja števila prebivalcev.
Številka je presegla 15 tisoč, kar po Zakonu o lokalnih volit-
vah pomeni, da ima občinski svet od 24 do 27 članov. Os-
nutek ni bil sprejet, posledično prav tako ne bo prišlo do
sprememb v volilnih enotah. Kot je povedala Vanja Debel-
jak, vodja občinske uprave, predlagatelj ne bo pripravil
novega osnutka odloka: niti za spremembo statuta niti za
spremembo volilnih enot. M. B.

Angela in Franc sta ponosna na šestdeset let zakona v slogi.
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Jasna Paladin

Nevlje pri Kamniku - S svo-
jim Diplomatskim gozdom,
kot so poimenovali projekt,
so veleposlaniki na pobudo
ministrstva in v okviru pro-
jekta Greening Diplomacy
priskočili na pomoč pri ob-
novi v neurju pred dvema le-
toma poškodovanega gozda
v Nevljah. 

Kot so sporočili z ministr-
stva, je namen projekta Gre-
ening Diplomacy širitev ne-
formalne mreže zelenih di-
plomatskih predstavništev
in naših predstavništev v tu-
jini, da s skupnim delova-
njem spodbudijo večjo pre-
poznavnost okoljskih vpra-
šanj ter nujnost zavedanja
lastnih dejanj za okolju pri-
jaznejše delovanje. Diplo-
matski gozd v Nevljah so
podprli predstavniki velepos-
laništev Francije, Bosne in
Hercegovine, Danske, Nor-
veške, Finske, Švedske, Bol-
garije, Turčije, Irske, Nizo-
zemske, Velike Britanije,
ZDA, Evropske komisije, Ki-

tajske, Italije, Srbije, Črne
Gore, Nemčije, Portugalske,
Romunije, Cipra in Slova-
ške. Omogočili so nakup ti-
soč sadik bukve, češnje in ja-
vorja ter posaditev in nego
dreves v letu 2011. 

Predstavnike veleposlani-
štev je v Kamniku sprejel
župan Anton Tone Smolni-

kar. "Posadili smo drevesa
za generacije za nami, da
jih bodo čez pol stoletja lah-
ko uporabljali, pa tudi za
nas, saj so drevesa naša
pljuča. Akcija je pomembna
tudi kot nova spodbuda ozi-
roma gibanje, da po dveh le-
tih ne pozabljamo, kaj nam
je narava takrat povzročila.

Zato bodo takšne akcije, kot
tudi podobne spodbude
drugih iniciativ, vsekakor
deležne podpore tudi v pri-
hodnje," je poudaril župan
in skupaj z generalnim se-
kretarjem Ministrstva RS za
zunanje zadeve Aljažem
Gosnarjem diplomate po-
spremil v Nevlje.

Diplomati zasadili svoj gozd
Predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve in osemnajst tujih veleposlanikov so v sodelovanju 
z Zavodom za gozdove Slovenije in Občino Kamnik posadili tisoč sadik drevja.

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka  - Lojze Malovrh,
upokojeni pedagoški delavec,
nekdaj učitelj matematike, ke-
mije in biologije, ravnatelj
gimnazije v Škofji Loki in pred
upokojitvijo enajst let predstoj-
nik Zavoda za šolstvo v Kra-
nju, je bil gost Blaznikovega
večera. Priredila sta ga Muzej-
sko društvo Škofja Loka in
škofjeloška gimnazija, ki letos
praznuje šestdeset let dela.
Lojze Malovrh je poleg peda-
goške službe v življenju počel
še veliko drugega. Vodil je
ljudsko tehniko, bil pobudnik

zasaditve parka na območju
sedanje Name, kjer stoji tudi
zaščiteno drevo ginko biloba,
spodbudil je nastanek Masle
Groharjeve slikarske koloni-
je... Pogovor z njim je vodila
pisateljica in novinarka Mi-
lena Miklavčič, v imenu sta-
novskih kolegov pa ga je po-
zdravila tudi predsednica
Društva upokojenih pedago-
gov Gorenjske Eta Chvatal.
Na sliki: Lojze Malovrh (na
sredini) z ravnateljem loške
gimnazije Jožetom Bogata-
jem in predsednikom mu-
zejskega društva Aleksan-
drom Igličarjem. 

Večer z Lojzetom Malovrhom

info@g-glas.si

Tuji diplomati so s sredstvi za nakup tisočih sadik omogočili, da bo gozd v Nevljah čez 
nekaj desetletij spet imel takšno podobo kot pred hudim neurjem leta 2008.

Kranj
Globa za krmljenje golobov

"Odlok o javnem redu v Mestni občini Kranj uvaja kar nekaj
sprememb, saj na primer določa, kje se lahko prodajajo izdel-
ki zunaj tržnih prostorov, kje se lahko hranijo drva, olja in raz-
ni drugi kurilni materiali, ki jih bo kaznivo hraniti na javnih po-
vršinah, veliko pozornosti je namenjeno tudi varstvu zdravja
in čistoče. Tako bo na primer prepovedano krmljenje golobov
na javnih površinah, več je omejitev za lastnike psov, ki jih
bodo morali obvezno imeti na povodcu, prav tako inšpektor
lahko za sto evrov kaznuje lastnika, ki za psom ne bo počistil
iztrebka ... Skratka, napisano je marsikaj, kako pa se bo odlok
izvajal, je odvisno tudi od naših inšpektorjev. Imam še nekaj
dodatnih predlogov, med katerimi je tudi prepoved popivanja
na javnih površinah, saj vsak konec tedna posledice tega lah-
ko vidimo že v okolici občine, kjer ostane cel kup praznih ste-
klenic, vse je polito in to se ne bi smelo dogajati," je opozoril
kranjski podžupan Bojan Homan. Odlok so na sredini seji ob-
ravnavali tudi kranjski mestni svetniki in ugotovili, da je v
njem še veliko nedorečenega in neusklajenega. Svetnik Sta-
nislav Boštjančič je predlagal, da ga zato vrnejo v prvo obra-
vnavo, s čimer so se pri glasovanju strinjali tudi drugi. V. S.

Vrba
Ta konec tedna Markov smn’

Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica - Breznica jutri
in v nedeljo v Vrbi pripravlja tradicionalni Markov smn'. Jutri
ob 19.30 bo pred cerkvico sv. Marka srečanje pevskih skupin,
na katerem bodo nastopili Moški kvintet KD dr. France
Prešeren, moška pevska skupina Sosedje, mešana pevska
skupina Dr. France Prešeren, mešani pevski zbor Ljubno,
učiteljski ženski pevski zbor Mavrica in Klapa Mali grad.
Nedelja bo sejemsko obarvana. Sejem bodo odprli ob 9.45, ob
10. uri bo sveta maša v cerkvi sv. Marka, uro kasneje pa bo
sledila predstavitev razstavljavcev in starih obrti. A. H.

Ševlje

Kako izdelujejo oglje pri Sv. Mohorju

Oglarji pri Sv. Mohorju to nedeljo vabijo na Pohod po oglars-
ki poti na Sv. Mohor. Pohodniki se bodo zbrali ob 9. uri pri če-
belarju Vojku v Ševljah in se nato podali do slikarja Jeralov-
covega Tonija v Hudi Laz. Sledil bo vzpon na Sv. Mohor, na
poti pa bodo pohodniki srečevali oglarje in njihova kope. Ob
Tomažinovem kopišču se bodo tudi okrepčali. B. B.

V razpravi je župan Bojan
Starman povedal, da je ne-
smiselno ugotavljati, kdo je
kriv: "Še najmanj so krivi ti-
sti, ki so se pritoževali. Poka-
zalo pa se je, da je ta dom za
nekatere institucije nespre-
jemljiv. Sam se ne čutim
krivega, a mi je žal, da
doma v Žireh ne bo." Zato
pa so prst krivde v župana
uperili nekateri svetniki,
predvsem Martin Kopač:
"Župan, zatajil si pri lobira-
nju! Ko so nastopile težave,
bi moral nastopiti kot poli-
tik." Viktor Žakelj je predla-
gal obnovo postopka, Franci
Mlinar pa menil, da zavod
ne more posegati v nezazi-
dan prostor.

Peter Dolenc je menil, da
je mnenje zavoda nastalo na
podlagi spretnega lobiranja
sosedov in bi morala občina
storiti podobno. Svetniki so
bili odločeni, da dom v Žireh
enkrat bo in nejeverno str-
meli ob besedah Bojana
Kranjca, da ga prej kot v pet-
ih letih, zaradi pridobivanja
koncesije, novega projektira-
nja in pridobivanja gradbe-
nega dovoljenja, ne bo. Za-
ključil je le nekoliko bolj
optimistično: "Mi takšni si-
tuaciji pravimo nasedla in-
vesticija. Zemljišče je sicer
še v naši lasti in bomo mor-
da gradili v prihodnosti.
Vendar nikakor ne brez
koncesije." Kdaj in kaj bi
lahko gradili v Mršaku, ni
povedal.

Veliko žirovsko razočaranje
�1. stran

Kranj

Novi prostori Centra za pomoč na domu

Direktorica Doma upokojencev Kranj Zvonka Hočevar Šajato-
vič in kranjski župan Damijan Perne sta minuli ponedeljek
simbolično prerezala trak novih prostorov Centa za pomoč na
domu. Doslej namreč vodja pomoči na domu Simon Strgar
ter oskrbovalke, ki jih je skupaj trideset, niso imeli svojih pros-
torov, s selitvijo hišnika v neprofitno stanovanje, ki mu ga je
zagotovila kranjska občina, pa so njegovo stanovanje v Domu
upokojencev preuredili v pisarne in garderobe. Prav tako so
preuredili park, v skupno prenovo pa so vložili okoli 45 tisoč
evrov. V. S.

Bohinjska Bistrica

Zeleni vikend v Bohinju

Na pobudo Bohinj Park hotela bodo zadnji konec tedna v
aprilu pripravili Zeleni vikend v Bohinju. Vsi bohinjski hote-
li in nekateri drugi ponudniki sob bodo ob tej priložnosti pri-
bližno deset do 15 odstotkov svojih namestitvenih zmoglji-
vosti brezplačno ponudili gostom, ki se bodo v Bohinj pri-
peljali z vlakom in se obenem udeležili enega od organizira-
nih krajših izletov, v okviru katerih bodo čistili okolico.
Ugodnosti za udeležence Zelenega vikenda so pripravile
tudi Slovenske železnice, saj bodo omogočile nakup vozov-
nic po polovični ceni. Do izbranih ponudnikov sob pa jih
bodo prepeljali brezplačni Alpetourjevi avtobusi. Po bese-
dah direktorja Turizma Bohinj Klemena Langusa naj bi v ok-
viru Zelenega vikenda v Bohinju brezplačno prespalo okrog
150 ljudi. "To pa ne bo ostala zgolj enkratna akcija. Že 15. in
16. maja nadaljujemo z Zelenim vikendom na Pokljuki," je
še poudaril Klemen Langus in dodal, da tudi s tem potrjuje-
jo njihovo usmeritev v zeleni turizem. M. R.

Škofja Loka

Cvetlični sejem v Škofji Loki

Skupina za lepšo Loko in Občina Škofja Loka tudi letos vabi-
ta na že deveti cvetlični sejem, ki bo v soboto, 24. aprila, od
8. do 12. ure na Mestnem trgu v Škofji Loki. Svojo ponudbo
bodo na sejmu predstavili vrtnarji, tako kot vsa leta pa bodo
prebivalci starega mestnega jedra Škofje Loke dobili rože po
znižani ceni. Z občine so meščani dobili bone, s katerimi
bodo rože lahko prevzeli na stojnici Skupine za lepšo Loko.
Za otroško obarvan spremljevalni program bo poskrbelo
Turistično društvo Škofja Loka. D. Ž.
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Ljubljana - Po slabem tednu
dni in štirih tekmovalnih
dneh bomo danes popoldne
in zvečer v hali Tivoli sprem-
ljali zaključni dogodek letoš-
njega svetovnega prvenstva I.
divizije, skupine B v hokeju
na ledu. Naše hokejiste, ki so
si že pred tekmovanjem za
cilj zastavili prvo mesto in vr-
nitev v družbo najboljših ho-
kejskih reprezentanc na sve-
tu, čakajo še najtežji naspro-
tniki, ekipa Madžarske, ki je
na prvenstvu še neporažena. 

Madžari, ki jih vse dni s tri-
bun podpirajo glasni navija-
či, so namreč najprej s 4:2

premagali ekipo Južne Kore-
je, bili nato s 6:0 boljši od
Poljakov, z 8:0 so ugnali Hr-
vate in nato v sredo zvečer še
z 2:0 ekipo Velike Britanije.
Tako so zbrali vseh možnih
12 točk in so prvi na lestvici.
Točko manj ima naša repre-
zentanca, ki je prvo tekmo
proti Poljski dobila s 3:2, Hr-
vaško reprezentanco prema-
gala z 10:1, z 8:3 pa je v sredo
slavila proti Južni Koreji.
Težje delo od pričakovanega
so imeli z reprezentanco Ve-
like Britanije. Čeprav so naši
risi povedli z 2:0 in se je zde-
lo, da je zmaga zagotovljena,
so angleški hokejisti v zgolj
22 sekundah izenačili. Osem

minut pred koncem tekme
je naše v vodstvo znova pope-
ljal mladi jeseniški napada-
lec Rok Tičar, borbeni Angle-
ži pa so zadeli v zadnji minu-
ti ter izenačili na 3:3. Sledil je
podaljšek, v katerem pa so se
znova izkazali mladi sloven-
ski hokejski upi na čelu s še
enim odličnim jeseniškim
napadalcem, 22-letnim Ži-
gom Jegličem, ki je z "zla-
tim" golom poskrbel za zma-
go naše reprezentance. 

"Gotovo je bil ta zadetek
zame zelo pomemben, pred-
vsem pa je pomembno, da
smo zmagali. Je pa res, da je
enkrat bolje razpoložen en
napad, drugič drug. Pred tek-

mo z Madžarsko se mi zdi
zelo pomembno, da prav vsi
napadi lahko dosegamo gole,
enostavno moramo biti učin-
koviti in Madžarom ne sme-
mo pustiti veliko prostora.
Predvsem moramo biti paz-
ljivi, da nam ne pade kon-
centracija in ne dobimo hi-
trih zadetkov. Enostavno
zbrani in agresivni moramo
biti do konca," pravi Žiga Je-
glič iz Podbrezij, ki je po šti-
rih tekmovalnih dneh z deve-
timi točkami (dva gola, se-
dem podaj) tudi najboljši
strelec prvenstva, na drugem
mestu je Rok Tičar z osmimi
točkami (pet golov, tri poda-
je), tretji pa je Jan Urbas.

Risi danes v odločilen spopad
O prvem mestu in selitvi v elitno skupino svetovnega hokeja bo odločala današnja tekma, ko se 
bosta v Tivoliju pomerili naša in madžarska reprezentanca.

Žiga Jeglič iz Podbrezij je do sedaj najboljši strelec prvenstva,
zadel pa je tudi "zlati" gol za zmago proti Angležem.

Poleg slovenskih so na prvenstvu glasni angleški navijači, na
današnji zaključni obračun pa se pripravljajo tudi Madžari.

Vilma Stanovnik

Bled - Tradicionalna, letos
že 51. prvomajska regata,
bo na Bledu jutri in v nede-
ljo, 24. in 25. aprila. Na njej
bodo nastopili tudi vsi kandi-
dati za reprezentančne po-
sadke. Oba dneva bodo do-
poldne potekala predtekmo-
vanja, popoldne pa finala.
Organizatorjem tekmova-
nja, Veslaški zvezi Slovenije
in Veslaškem klubu Bled, se
je za nastope prijavilo okoli
160 veslačev iz vseh sedmih
slovenskih klubov, pridružili
pa se jim bodo gostje iz Be-
ljaka. 

Tako bodo jutri najprej na
vodi enojci in dvojci, v nede-
ljo pa sem jim bodo pridru-

žili še dvojni dvojci, četverci
in dvojni četverci. Jutri bo
najštevilnejša zasedba v
članskih enojcih, med kate-
rimi bodo tudi Iztok Čop,
Luka Špik, Jan Špik, Andraž
Krek, Urban Ulčar, Janez
Zupan in drugi. V konku-
renci članskih dvojcev se
bodo pomerili Rok Kolander
in Tomaž Pirih, Žiga in
Miha Pirih, Andraž Borštnar
Vasle in Gašper Močnik,
Ahac Pazlar in Simon Malej.

V nedeljo bodo poleg enoj-
cev in dvojcev na vodi še
dvojni dvojci, četverca in
dvojna četverca. V disciplini
dvojnih dvojcev ostajata bra-
ta Luka in Jan Špik, v tej dis-
ciplini pa se bo Iztok Čop pr-
vič preizkusil z Janezom Zu-

panom. Posadka lanskega
bronastega četverca bo spre-
menjena, saj Rok Rozman
še vedno ne trenira zaradi
poškodbe rame. V čolnu se
bo tako Roku Kolandru,
Mihu in Tomažu Pirihu pri-
družil še najmlajši brat Žiga
Pirih. Tudi dvojni četverec
ne bo v postavi, ki smo jo
spremljali v pretekli sezoni,
saj v čolnu ne bo Iztoka
Čopa in poškodovanega Ja-
neza Juršeta. Na njunih me-
stih bosta ob Gašperju 
Fistravcu in Janezu Zupan-
cu veslala Jure Grace in Gre-
gor Domanjko. 

Zanimivo bo tudi v mla-
dinski konkurenci, rezultati
regate pa bodo selektorju
Milošu Janši služili za sesta-
vo reprezentance in po-
sadk, ki se bodo na Blej-
skem jezeru v svetovni kon-
kurenci predstavili že ko-
nec maja na tekmi svetov-
nega pokala. Še pred doma-
čo preizkušnjo jih sredi
maja čaka mednarodna re-
gata v Duisburgu. 

Danes opoldne se bodo predstavili organizatorji prve
letošnje tekme svetovnega pokala v veslanju, ki bo na
Bledu od 27. do 20. maja, povedali pa bodo tudi, kako
potekajo priprave na svetovno prvenstvo, ki bo na Ble-
du prihodnje leto.

Veslači se bodo predstavili
S prvomajsko regato se bo začela veslaška sezona na Bledu, kjer že čez 
dober mesec pripravljajo tekmo svetovnega pokala.

Šenčur

Jubilej šenčurskih 
lokostrelcev

Lokostrelski klub Šenčur le-
tos praznuje 25. obletnico
obstoja, zato prijatelje in
vse druge ljubitelje loko-
strelstva vabijo na prilož-
nostno slovesnost. Ta bo ju-
tri, v soboto, na strelišču lo-
kostrelskega kluba, začela
pa se ob 11. uri. Na njej
bodo podelili tudi priznanja.
Sledili bosta rekreacijsko
tekmovanje za lokostrelske
zanesenjake in 3 D tekmo-
vanje na 20 silhuet. Ob 14.
uri se bo začel zabavni del
prireditve. V. S.

www.gorenjskiglsas.si

Kranj, Bled

Blejci slavili, Kranjčani poraženi

Sredi tedna so bile odigrane prve tekme finala državnega
odbojkarskega prvenstva. Aktualni prvaki, ekipa ACH Vo-
lleyja, so gostovali pri Salonitu Anhovo in si priborili
zanesljivo zmago 0:3. Že danes ob 18. uri bo v Radovljici
druga tekma, tretjič pa se bosta ekipi v Radovljici spet
srečali jutri ob 17. uri. Za naslov prvaka igrajo na tri zmage,
morebitni četrta in peta tekma pa bosta že v začetku
naslednjega tedna. V boju za tretje mesto danes druga tek-
ma v Novi Gorici čaka tudi odbojkarje Astec Triglava, ki so
na prvi tekmi minulo sredo v domači dvorani na Planini
izgubili z rezultatom 2:3. Prav tako so tekmo za prvo mesto
v ženski konkurenci v sredo v Mariboru izgubile odboj-
karice Calcit Volleyballa. Ekipa Nove KBM Branik jih je 
ugnala s 3:0. Druga tekma bo v Kamniku že jutri, tretja pa
v nedeljo ob 19. uri. Morebitni četrta in peta bosta nato v
sredo in petek. V. S.

Domžale

V finalu Domžale in Maribor

Minulo sredo so nogometaši v pokalu Hervis odigrali pov-
ratne tekme polfinala. Ekipa Domžal, ki je prejšnji teden pri
Nafti igrala neodločeno 1:1, je tokrat nasprotnike premaga-
la kar 3:0 in si zanesljivo zagotovila nastop v velikem fina-
lu. Nasprotniki bodo nogometaši Maribora, ki so v prvi tek-
mi 4:1 premagali CM Celje, v sredinem obračunu pa je bil
izid tekme izenačen 3:3. Žreb prvoimenovane ekipe finala
bo na sedežu Nogometne zveze Slovenije v ponedeljek ob
12. uri. Kakšna so trenutna razmerja moči, bosta ekipi lah-
ko ugotovili že jutri, ko se bosta v Ljudskem vrtu pomerili v
32. krogu državnega prvenstva. V nedeljo bodo 22. krog od-
igrale tudi ekipe v 2. SNL. Triglav Gorenjska gostuje pri Alu-
miniju, Garmin Šenčur pa ob 17. uri gosti Primorje. V. S.

Dvanajsti kolesarski kriterij Šenčurja

Kolesarsko društvo Šenčur v torek, 27. aprila, organizira
dvanajsti kolesarski kriterij po ulicah Šenčurja. Nastopili
bodo kolesarji v kategoriji mladincev in elite, udeležbo pa so
potrdili vsi slovenski klubi. Dirka se bo s startom mladincev
pred barom Alo-Alo začela ob 15. uri, razglasitev rezultatov
pa bo na štartno ciljnem prostoru po končanem tekmovan-
ju okrog 19. ure. M. B.

Odbojkarji Astec Triglava so se v domači dvorani dolgo
upirali ekipi Marchiol Vodi, na koncu pa so slavili gostje. 
/ Foto: Tina Dokl
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Škofja Loka - Oboroženi
ropi objektov, kjer si ropar-
ji obetajo bogat plen, se na
Gorenjskem kar vrstijo. V
sredo ob pol desetih dopol-
dne sta neznana zamaski-
rana moška vstopila v za-
sebno lekarno na škofjelo-
škem Spodnjem trgu in
eden od njiju je s pištolo za-
grozil uslužbenki ter zahte-
val denar. Uslužbenka se je
roparjema skušala izviti in
pobegniti, a jo je eden zadr-
žal, drugi pa se je lotil pre-
dala in pobral manjšo vsoto
denarja. Bržkone bi nepri-
diprava še naprej brskala
po lekarni, če ne bi vstopila
stranka, to pa ju je očitno
prestrašilo in sta jo peš po-
brisala s kraja dogodka. Po-
licisti so po obvestilu o
ropu začeli z zbiranjem ob-
vestil in opravili ogled kraja
dejanja. Poleg tega so na
okoliških cestah postavili
več cestnih blokad in pre-
gledovali avtomobile, nad
območjem pa je nekaj časa
krožil tudi policijski heli-
kopter. Kljub temu jim sto-

rilcev za zdaj še ni uspelo
izslediti, nepojasnjena pa
ostaja tudi večina ropov, ki
so se na Gorenjskem zgodi-
li v zadnjih mesecih. Eden
od roparjev lekarne v Škofji
Loki naj bi bil vitek, okoli
170 centimetrov visok mo-

ški, oblečen v bel pulover s
črnimi vzorci in kapuco, ši-
roke temne hlače, na rokah
je imel rokavice, na glavi
črno kapo z izrezom za oči
in preko nje kapuco. Nje-
gov pajdaš je bil oblečen v
temna oblačila, na glavi je

imel črno kapo z izrezom
za oči in preko nje kapuco.
Policisti naprošajo vse, ki bi
karkoli vedeli o dejanju in
storilcih, naj to sporočijo
na 113, anonimni telefon
080 1200 oziroma najbliž-
jo policijsko postajo.

Policisti so po ropu lekarne v Škofji Loki na širšem območju postavili cestne blokade, v zraku
pa je bil tudi helikopter.

Akcija Hitrost

Včeraj se je začela preven-
tivna akcija Hitrost, počas-
neje je varneje. Gorenjski
prometni policisti bodo po-
ostren nadzor izvajali pri-
hodnji teden. Posebno po-
zornost bodo namenili mo-
toristom. M. G.

Maja Bertoncelj

Medvode - Policijska postaja
Medvode letos prvič sodeluje
v projektu Otrok policist za
en dan. Minuli teden so za
štiri ure v svoje vrste sprejeli
pet otrok iz OŠ Pirniče, OŠ
Preska in OŠ Vodice.

"Pri projektu gre za spo-
znavanje dela policije, pribli-
žanje nalog policije otrokom
in izvajanje pomoči policiji.
Otroci pri tem uporabljajo
tudi znanje, ki so ga pridobi-
li v času izobraževanja. S
svojo prisotnostjo na določe-
nem območju pripomorejo
pri ozaveščanju in opozarja-
nju na težave, s katerimi se
srečujejo kot udeleženci v
prometu in tudi sicer na po-
dročju javne varnosti," je po-
vedal mag. Simon Slokan,

komandir PP Medvode. Pro-
jekt je namenjen učencem
petih in šestih razredov, tako
za policiste kot tudi za otroke
pa je zelo zanimiv. "Najprej
smo jih seznanili s teoretič-
nim delom, jim predstavili
naše delo na policijski posta-
ji, našo opremo. Nato so z
dvema policistoma odšli na
teren, kjer so prevzeli vlogo
policista. Merili so tudi z ra-
darjem in kontrolirali vozni-
ška dovoljenja. Danes pri
nas ni kaznovalna politika ti-
stih udeležencev v prometu,
ki naredijo prekršek, temveč
je v ospredju preventivna ak-
tivnost," je pojasnil Slokan.
Projekt bodo ponovili v pri-
hodnjem šolskem letu,
učencem, ki so sodelovali le-
tos, pa se je najbolj zanimivo
zdelo delo na terenu. 

Otroci v vlogi policistov

Otroci so se tudi v praksi seznanili z delom policistov. 

Roparja s pištolo sta tokrat
obiskala lekarno
Neznanca sta v sredo sredi dopoldneva oropala škofjeloško zasebno lekarno in odnesla manjšo 
vsoto denarja.

Matjaž Gregorič

Kranj - Na okrožnem sodiš-
ču v Kranju je v ponedeljek
potekalo sojenje proti nekda-
njemu direktorju Bolnišnice
za ginekologijo in porodni-
štvo (BGP) Marku Lavriču in
Primožu Erženu, direktorju
ljubljanskega podjetja Size.
Upokojenemu Lavriču je ob-
tožnica očitala, da je v času
njegovega vodenja kranjske
porodnišnice podjetju Size
omogočil nezakonito prido-
bitev nekaj več kot 32 tisoč
evrov premoženjske koristi. 

Zgodba o navezi med
kranjsko bolnišnico in ljub-
ljanskim podjetjem je že ne-
koliko oddaljena, saj so se ne-
zakonitosti, ki jih je vsebova-
la obtožnica, dogajale med le-
toma 1996 in 2004. Po Lav-
ričevih besedah je namreč
Size zaračunaval samo de-
jansko opravljene storitve,
medtem ko je okrožna držav-
na tožilka Renata Vodnjov
zatrjevala, da sta bila pri pre-
gledu okoli osem tisoč vzor-
cev sporna predvsem zaraču-
navanje sprejema in registra-
cije. Omenjeno naj bi na-

mreč opravili že v bolnišnici,
nato pa še v podjetju Size, ki
je sicer patohistološke pre-
iskave za kranjsko porodniš-
nico opravljalo osem let. Ne-
kdanji direktor BGP je pred
sodiščem v celoti zavrnil očit-
ke o zlorabi položaja kot po-
polnoma nelogične, saj čla-
nov podjetja Size ne pozna
niti niso njegovi prijatelji ali
sorodniki. Ob tem je s pr-
stom pokazal tudi na novi-
narje, ki so po njegovem
pred petimi leti napačno po-
ročali o nepravilnostih v po-
rodnišnici, predvsem glede

novice, da ga je ovadil svet za-
voda. Ovadbo naj bi namreč
sprožila le dva člana zavoda.
Sedanja direktorica kranjske
porodnišnice Andreja Cer-
kvenik Škafar pa je kot priča
pojasnila, da računsko sodiš-
če leta 2005, ko je prevzela
vodenje porodnišnice, ni
ugotovilo napak, sicer pa v
tem obdobju bolnišnica ni
več sodelovala s podjetjem
Size. Sodni senat pod vod-
stvom sodnice Marjete Dvor-
nik navedbam v obtožnici ni
sledil in je zdaj upokojenega
72-letnega Lavriča oprostil. 

Nekdanji direktor oproščen
Na kranjskem sodišču so Marka Lavriča oprostili zlorabe položaja med letoma 1996 in 2004.

Kranj

V kombiju vozil ukradena motorja

Policisti Postaje prometne policije Kranj so včeraj nekaj pred
drugo uro zjutraj na Cesti Staneta Žagarja ustavili in kon-
trolirali kombinirano vozilo, ki ga je vozil 28-letni Ljub-
ljančan. V vozilu sta bili dve novi motorni kolesi znamke
Suzuki in več kosov motoristične opreme, v skupni vrednos-
ti okoli 50 tisoč evrov. Pri preverjanju okoliščin so policisti
ugotovili, da je bilo v isti noči vlomljeno v prostore proda-
jalne tovrstne opreme v okolici Kranja. Voznika so pridržali,
kriminalisti pa pišejo kazensko ovadbo zaradi velike tatvine. 

Radovljica

Bombe v gostinski šoli ni bilo

Na Operativno komunikacijskem centru kranjske policijske
uprave so v torek zjutraj sprejeli klic neznanega moškega, ki
je policistom sporočil, da je v Srednji gostinski šoli v
Radovljici nastavljena bomba. Policisti so izvedli evakuacijo
šolskega poslopja in ga pregledali s psi za odkrivanje ek-
splozivnih sredstev. Kljub temeljitemu pregledu so ugo-
tovili, da bombe ni bilo. Radovljiški policisti zbirajo obvesti-
la o lažni najavi, če najdejo klicatelja, ga za neodgovorno
početje čaka zagovor pred sodiščem. M. G.
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Varčevanje v zdravstvu
Brez ukrepov se lahko zgodi, da bo v zdravstveni blagajni leta 2013 za skoraj 250 milijonov evrov primanjkljaja. Minister za 
zdravje med drugim priporoča racionalizacijo dežurnih služb. Na Gorenjskem poudarjajo, da imajo že zdaj dežurstva na 
minimumu. Večjo vlogo bi morali dobiti zdravniki družinske medicine, so prepričani. / Foto: Tina Dokl

Evropski komisar Janez 
Potočnik: "Narava nam ni dana
za vselej." Stran 13

Najprej je treba pospraviti 
nesnago v glavah. Stran 12

Novo podobo Linharta so 
predstavili tudi v Linhartovem
mestu. Stran 11



10 petek, 23. aprila 2010

Zdravstvo

Suzana P. Kovačič

Prvi mož Zavoda za zdrav-
stveno zavarovanje Slovenije
(ZZZS) Samo Fakin opozar-
ja na vse bolj prazno zdrav-
stveno blagajno. Sicer pou-
darja, da bo med varčevalni-
mi ukrepi krčenje pravic za-
varovancev prišlo na vrsto za-
dnje, a so to zgolj zagotovila
za letošnje leto. Če ne bo
ukrepov na daljši rok, med
katerimi omenja tudi razširi-
tev osnove za prispevke in
(pre)visoke plače, bi bilo lah-
ko že v prihodnjem letu v
zdravstveni blagajni za 142
milijonov evrov primanjklja-
ja, 159 milijonov evrov leta
2012 in skoraj 250 milijonov
evrov minusa v letu 2013. Po
Fakinovih besedah je ta sce-
narij odvisen od zavzetosti
partnerjev v zdravstvu. Mini-
ster za zdravje Dorjan Maru-
šič je manj črnogled, med
ukrepi, da se letošnje leto za-
ključi brez pretresov za
zdravstveno blagajno, izpo-
stavlja racionalizacijo dežur-
nih služb ter prenos obrav-
nave bolnikov iz bolnišnične
na specialistično ambulant-
no dejavnost. 

Zbrali smo nekaj mnenj v
zdravstvenih ustanovah po
Gorenjskem. Direktor Bol-
nišnice Golnik prof. Mitja
Košnik, dr. med., pravi: "Bol-
nišnice smo financirane pre-
ko letnih proračunov in delo
organiziramo relativno sa-
mostojno. To, o čemer se v
medijih veliko govori, prav-
zaprav ni čisto res in je bolj
manever zavajanja, ki želi
speljati pozornost državlja-
nov stran od bistva proble-
ma. ZZZS zmanjšuje razne
kalkulativne elemente (na
primer kalkulativni element
dežurstva), preko katerih iz-
računa bolnišnični letni pro-
račun. Če poenostavim,
ZZZS za obravnavo enakega
oziroma čedalje večjega šte-
vila bolnikov plačuje čedalje
manj, bolnišnice in drugi iz-
vajalci pa naj nekako poskr-
bimo za obravnavo. V javno-
sti pa se spodbuja vtis, da
ZZZS jemlje sredstva za ne-
racionalno organizirane ali
nepotrebne procese v bolniš-
nicah, na primer za dežurno
službo, za amortizacijo, za
terciar." Prof. Košnik v raz-
mislek še dodaja: "Predvsem
ni cilj bolnišnic, da privarču-
jemo denar, ampak da ga
razporedimo med potrebe
bolnikov. V naši bolnišnici
predvsem delamo na tem, da
za dejavnost bolnišnice, na
primer za razvoj in prenove,

pridobimo sredstva iz drugih
virov, ne samo od ZZZS. Tu
imam v mislih raziskovalna
sredstva ministrstva za zna-
nost, razvojna sredstva Ev-
ropske unije."

Trend dnevnih bolnišnic

Direktorica Bolnišnice za
ginekologijo in porodništvo
Kranj Andreja Cerkvenik
Škafar, dr. med., opozarja:
"V naši bolnišnici smo že v
letu 2007 racionalizirali de-
žurstva, dodatna racionaliza-
cija bi povzročila padec vzpo-
stavljene kulture varnosti pa-
cientov in kakovosti obravna-
ve." Tudi strokovna direkto-
rica v Splošni bolnišnici Jese-
nice Sandra Tušar, dr. med.
pravi, da so že skrčili dežur-
na mesta na minimum: "Naj
navedem primer: na pedia-
tričnem oddelku je dežuren
specialist, diplomirana medi-
cinska sestra pa dežura na
dveh oddelkih hkrati - pedia-
triji in ginekologiji. Na inter-
nem oddelku nam zaradi po-
manjkanja internistov speci-
alistov za dežurstva priskoči-
jo na pomoč zdravniki od
drugod, ker so naši zdravniki
že z rednim delom preobre-
menjeni." Tušarjeva opozar-
ja, naj se dodatni varčevalni
ukrepi pregledajo za vsako
bolnišnico posebej in dodaja:
"Pri nas smo zagotovo nare-
dili velik korak v tej smeri s
skrajševanjem ležalnih dob,
povprečna ležalna doba na
kirurškem oddelku je na pri-
mer štiri dni, kar je pod slo-
venskim povprečjem. Leta
2003 smo odprli oddelek
dnevne bolnišnice, v kateri
operiramo približno tisoč pa-
cientov na leto, pacient gre
nekaj ur po operaciji lahko

domov in ga naprej sprem-
ljamo ambulantno." 

Direktor Psihiatrične bol-
nišnice Begunje Damijan
Perne, dr. med., pravi, da pri-
poročila ministra za njihovo
ustanovo ne pomenijo nič
novega, ker so dežurstva že
sami spravili na minimum:
"Za celo bolnišnico dežurajo
zdravnik, višji zdravstveni
tehnik in vratar. Upoštevali
smo tudi napotke, da se čim
več opravljanja dežurne služ-
be prenese v redni delovnik.
Bili smo med prvimi z odprt-
jem dnevne bolnišnice, s či-
mer smo precej zmanjšali
število hospitaliziranih bol-
nikov. Zelo se trudimo
zmanjševati čakalne dobe v
ambulantni dejavnosti, a je
to v psihiatriji velik problem,
ker se moraš s pacientom po-
govoriti in to ne gre v sedmih
minutah. Prvi psihiatrični
pregled naj bi trajal 50 mi-
nut, naslednji kontrolni 20
minut, psihoterapija po dok-
trini pa eno uro in naša tež-
nja je, da smo čim bliže
temu. Še več ambulantnega
dela glede na število prizna-
nih nosilcev bi težko izvedli.
Psihiatrija je velikokrat po-
tegnila kratko ravno na ra-
čun zaposlovanja in še en-
krat poudarjam: mi nimamo
dragih CT-jev, magnetnih re-
sonanc, ampak je naše orod-
je pogovor. Za to pa potrebu-
jemo usposobljen kader."

Večja vloga družinskih
zdravnikov 

"Minister razmišlja tudi o
povečani vlogi primarnega -
osnovnega zdravstva, kar po-
meni večjo vlogo splošnega
družinskega zdravnika, več
nege, ki je pogojena s hitrej-

šim odpuščanjem bolnikov
iz bolnišnic. To vse je varče-
vanje, saj je zagotovo res, da
je primarno zdravstvo cenej-
še od bolnišničnega," pravi
direktor Osnovnega zdrav-
stva Gorenjske (OZG) Jože
Veternik, strokovni vodja
OZG prim. prof. dr. Janko
Kersnik, dr. med, pa dodaja:
""Številne dejavnosti, ki jih
izvajajo na sekundarni ravni
specialistične dejavnosti, bi
bilo smotrno izvajati na pri-
marni ravni v okviru družin-
ske medicine. Pri tem je po-
trebno ustrezno ovrednotiti
normativ splošne ambulan-
te glede kadrovske strukture
(v tim je potrebno dodati di-
plomirano medicinsko ses-
tro), finančno ovrednotiti 
laboratorijske storitve in
zmanjšati normativ glede
glavarinskih količnikov. Se-
veda pri tem velja znan
moto, da mora denar slediti
bolniku." Mnenju se pridru-
žuje tudi prof. Mitja Košnik:
"Zdravniki družinske medi-
cine so usposobljeni za veli-
ko bolj poglobljeno delo, kot
ga dejansko opravljajo. Pre-
cej napotitev k specialistom
ima razlog v tem, da zdrav-
niki splošne medicine nima-
jo financiranih laboratorij-
skih in drugih diagnostičnih
preiskav, zato bolnike, ki po-
trebujejo več preiskav, napo-
tijo k specialistom."

Kersnik še dodaja: "Nujno
bo potrebno zmanjšati tudi
število in kadrovsko zased-
bo dežurnih in urgentnih
mest v osnovnem zdrav-
stvu. Ob popolni informa-
tivni in infrastrukturni po-
kritosti celotnega prebival-
stva se da to dejavnost orga-
nizirati na povsem zadovo-
ljiv način tudi drugače, to je
z dostopnostjo do informa-
cij po internetu in telefonu,
odprtjem ene ali največ
dveh urgentnih ambulant
na Gorenjskem ter z manj-
šim številom mobilnih ekip,
v katerih bi bili večinoma
lahko le diplomirani zdrav-
stveniki. Seveda pa je na po-
litikih, da težje gibljivim
bolnikom in takim brez last-
nega prevoza omogočijo
prevoz do zdravstvene služ-
be." Ob tem ne gre mimo
tega, da tudi novi zakon o
zdravstveni dejavnosti ne
rešuje temeljnega problema
Gorenjske - slabe dostopno-
sti do zdravstvenih storitev,
na kar so nedavno opozorili
župani Zgornje Gorenjske.
Med vsemi regijami je na-
mreč dostopnost najslabša
prav na Gorenjskem!

Denar mora slediti bolniku
Brez ukrepov se lahko zgodi, da bo v zdravstveni blagajni leta 2013 za skoraj 250 milijonov evrov 
primanjkljaja, opozarja prvi mož zdravstvene zavarovalnice. Minister za zdravje med drugim priporoča
racionalizacijo dežurnih služb. Sogovorniki v prispevku poudarjajo, da imajo že zdaj dežurstva na 
minimumu. Večjo vlogo bi morali dobiti zdravniki družinske medicine, so prepričani.

Damijan Perne, dr. med., direktor Psihiatrične
bolnišnice Begunje: "Prvi psihiatrični pregled
naj bi trajal 50 minut, naslednji kontrolni 20
minut, psihoterapija po doktrini pa eno uro in
naša težnja je, da smo čim bliže temu. Še več
ambulantnega dela glede na število priznanih
nosilcev bi težko izvedli. Psihiatrija je velikokrat
potegnila kratko ravno na račun zaposlovanja."

Sandra Tušar, dr. med., strokovna direktorica 
v Splošni bolnišnici Jesenice, opozarja, naj se 
dodatni varčevalni ukrepi pregledajo za vsako
bolnišnico posebej in dodaja: "Pri nas smo 
zagotovo naredili velik korak v tej smeri 
s skrajševanjem ležalnih dob. Leta 2003 smo
odprli oddelek dnevne bolnišnice, v kateri 
operiramo približno tisoč pacientov na leto."
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Prof. Mitja Košnik, dr. med., direktor Bolnišnice
Golnik: "ZZZS za obravnavo enakega oziroma
čedalje večjega števila bolnikov plačuje čedalje
manj, bolnišnice in drugi izvajalci pa naj 
nekako poskrbimo za obravnavo. V javnosti pa
se spodbuja vtis, da ZZZS jemlje sredstva za 
neracionalno organizirane ali nepotrebne procese
v bolnišnicah, na primer za dežurno službo, za
amortizacijo, za terciar."
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Splošna bolnišnica Jesenice / Foto: Gorazd Kavčič



11petek, 23. aprila 2010

Kultura

Marjana Ahačič

"Bilo je v nedeljo popoldne
7. februarja letos, dan pred
slovenskim kulturnim praz-
nikom, v sobici v naši stari
hiši v Avčah ob Soči. V njej
ni veliko pohištva: postelja,
omara in pisalna miza, na
kateri stoji star računalnik,"
je zgodbo o tem, kako je na-
šel portret, v Radovljici, Lin-
hartovem mestu, začel dr.
Dragan Božič, znanstveni
svetnik na Inštitutu za arhe-
ologijo ZRC SAZU. "Čeprav
sem imel v načrtu nekaj dru-
gega, sem sklenil najprej
preveriti, ali v Avstrijski naci-
onalni knjižnici na Dunaju
res ni zbirke portretov zna-
nih Kranjcev, večinoma ba-
krorezov, ki jih je cesarjevi
knjižnici na Dunaju izročil
baron Jožef Kalasanc Erberg.
Predvsem me je zanimal
portret barona Žige Zoisa, o
katerem sem v zadnjem letu
odkril, da je bil somecen naj-
pomembnejšega dela o ribah
18. stoletja in prvi zbiralec 
izpodnebnikov na Sloven-
skem."

Z enim klikom do 
Linhartovega obraza

Po kratkem brskanju je
ugotovil, pripoveduje, da v
sklopu knjižnice deluje Sli-
kovni arhiv, v katerem je tudi
dvesto tisoč kosov velika digi-
talna zbirka portretov. "Odlo-
čil sem se za hitro iskanje po
digitalni zbirki portretov in v
okence vpisal priimek Zois.
Po kliku na gumb Išči se je
pokazal znani portret barona
Žige Zoisa na vozičku, ki ga
je sam skonstruiral. Potem
ko sem vpisal besedo Meck-

lenburg, je bilo zadetkov veli-
ko več, kar 211. Izbira Valva-
sor je dala poleg znanega
portreta polihistorja Janeza
Vajkarda še dva portreta
meni neznanega Hieronima
Valvasorja. Potem pa sem,
sam ne vem, zakaj, vpisal še
besedo Linhart. Pokazale so
se štiri sličice, in sicer trije
portreti zdravnika dr. Karla
Linharta, ki je v 19. stoletju
delal v vodnem zdravilišču
Brunnlbad na Dunaju, in
portret Antona Tomaža Lin-
harta. Ampak ne tista sploš-
no znana in velikokrat objav-
ljena silhueta, ki je kot fronti-
spic izšla v leta 1781 v Ljublja-
ni natisnjenem pesniškem
zborniku Blumen aus Krain,
temveč portret mladega
moža z glavo, rahlo zasuka-
no v levo. Lahko si mislite, da
je bilo moje presenečenje ve-
liko. Kdo bi pričakoval, da
bomo po 215 letih od smrti
spoznali Linhartov obraz," je
zapisal v članek, ki je že slaba
dva tedna po odkritju izšel
prav v Gorenjskem glasu.
"Hipoma mi je bilo jasno, da
gre za pomembno odkritje!"

Portret kot slikovno 
gradivo za enciklopedijo 

Kot je profesor Božič kas-
neje izvedel od kustosa Sli-
kovnega arhiva Patricka Po-
cha, s tušem naslikana risba
meri približno osemkrat
osem centimetrov, nastala pa
naj bi okoli leta 1800. "Zabe-
ležena je že v prvem listkov-
nem katalogu zbirke portre-
tov cesarja Franca I. iz časa
okrog 1820. V zbirki je še
precej enako velikih in na
enak način oblikovanih por-
tretov različnih evropskih

osebnosti 18. stoletja. Kdo 
jih je naslikal in kdaj, še ni
znano."

"Stara" podoba Linharta,
tista, ki se nam je zapisala v
spomin iz osnovnošolskih
učbenikov, je silhueta, upo-
dobljena v Linhartovem pes-
niškem zborniku Blumen
aus Krain (Cvetje s Kranjske-
ga). Nastala je ob izidu zbir-
ke leta 1871, torej v času, ko
je bilo Linhartu komaj pet-
indvajset let. "To je podoba,
ki se nam je vtisnila v spo-
min; na njej Linhart deluje
precej starejši, kot je v resni-
ci bil v času njenega nastan-
ka. Vsem drugim upodobit-
vam Linharta, ki jih ni malo,
pa je podobo dal slikar Bo-
židar Jakac, ki je imel za 
izhodišče prav omenjeno 
silhueto," je pojasnil dr. Fer-
do Šerbelj, muzejski svetnik
Narodne galerije. A novi 
Linhart ni tak, kakršnega
smo si ustvarili v svojih pred-
stavah. Predvsem je videti
mlajši, kar ni nenavadno ob
dejstvu, da je tudi umrl star
komaj 39 let.

Po mnenju dr. Šerbelja je
neznani avtor verjetno podo-
bo narisal po predlogi z na-
menom, da se jo uporabi kot
portret v enciklopediji. "V za-
četku 19. stoletja so začele
nastajati enciklopedije, bio-
grafski leksikoni. Da bi pu-
blikacija imela nek red, so
imeli slikarji naročilo, da na
isti podlagi izdelajo unifor-
mirane portrete zanjo. Tudi
Linhartovega je verjetno v ta
namen izdelal izurjen slikar,
ki je zanj dobil predlogo. 
Slika je kot kaže nastala po
koncu Napoleonovih vojn,
saj nosi vse karakteristike
svojega časa: Linhart je oblečen

v tako imenovani Napoleonov
plašč z vezeno ruto, frizura
portretiranca, ki ni več lasu-
lja, temveč so lasje počesani
nazaj in speti v kito. Glede na
to, da je nastala v času Fran-
ca I. (1768 - 1835), ki je pod-
piral domoljubje, predvide-
vam, da je bil Linhartov por-
tret v zbirko uvrščen zaradi
njegovega dela na področju
zgodovinopisja."

Zgodovinar, dramatik,
Radovljičan

Novoodkriti Linhartov
portret prav gotovo ponuja
priložnost in spodbudo za
nova raziskovanja. "Radov-
ljica je Linhartovo mesto.
Po njem se imenujejo mar-
sikatera ustanova, in glavni
trg, na dan njegovega roj-
stva praznujemo občinski
kulturni praznik, pred dve-
ma letoma pa mu je Mestni
muzej Radovljica v sodelo-
vanju s Slovenskim gledali-
škim muzejem posvetil še
razstavo Anton Tomaž Lin-
hart (1756 - 1795) Zdaj pre-
mišljujem o tem, kako bi
mogel postati znan. Že z
naslovom smo avtorji želeli
povedati, da so Linhartova
osebnost, njegovo delo in
doba, v kateri je živel, v slo-
venski javnosti v mnogo-
čem še skrivnost, a ga bo
nadaljnje raziskovanje in
predstavljanje javnosti bolj
približalo; postal nam bo
bolj znan," je prepričana di-
rektorica Muzejev radovlji-
ške občine Verena Štekar
Vidic, ki načrtuje, da bodo
originalni portret lahko že
decembra, ob obletnici Lin-
hartovega rojstva, predstavi-
li tudi v Radovljici. 

Nova podoba Linharta
Prof. dr. Dragan Božič je v začetku februarja po naključju v arhivih Avstrijske nacionalne knjižnice na
Dunaju odkril portret Antona Tomaža Linharta. Odkritje je v ponedeljek predstavil tudi v Linhartovi
rojstni Radovljici. 

Ljubo Kozic, domači slikar, je po novoodkriti podobi Antona Tomaža Linharta že naslikal njegov portret v oljni tehniki.

Prof. dr. Dragan Božič je v domačih Avčah 
7. aprila prek računalnika brskal po digitalnem
arhivu portretov Avstrijske nacionalne knjižnice.
Iskal je Žigo Zoisa, našel Antona Tomaža 
Linharta: "Hipoma mi je bilo jasno, da gre za
zares pomembno odkritje!"

Dr. Ferdo Šerbelj: "Novi - stari Linhart 
je videti mnogo mlajši kot tisti, ki smo si ga
predstavljali glede na podobo iz silhuete. Novi
Linhart ni tak, kot smo si ga po silhueti in
Jakčevem portretu ustvarili v svojih predstavah.
In ko se med ljudmi uveljavi nek stereotip, se je
težko navaditi na nekaj novega, drugačnega."

Verena Štekar Vidic: ”Tako blizu, a vendar 
tako daleč ... Gradivo, med katerim je tudi 
novoodkriti Linhartov portret, je bilo 
digitalizirano šele pred kratkim, zato si lahko
predstavljam, da bomo v prihodnje v njem 
odkrili še kaj, česar doslej nismo poznali.
Prizadevali si bomo, da bomo originalni portret
že decembra lahko razstavili v Mestnem muzeju
v Radovljici."
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Aktualno

Mateja Rant

V okviru vseslovenske ak-
cije Očistimo Slovenijo v
enem dnevu se je minuli ko-
nec tedna več kot 250 tisoč
prostovoljcev lotilo čiščenja
divjih odlagališč, pri čemer je
na Gorenjskem po podatkih
organizatorjev smeti pobira-
lo 40 tisoč parov rok. V sklo-
pu tega projekta so popisali
več kot enajst tisoč divjih od-
lagališč, od tega jih skoraj
polovica vsebuje tudi okolju
nevarne odpadke. 

Nelegalno odloženi odpad-
ki, ob tem opozarjajo pri mi-
nistrstvu za okolje in prostor,
predstavljajo nevarnost in
tveganje za naravo in zdravje
ljudi. Pogosto so med njimi
tudi nevarne snovi, ki so vir
onesnaženja tal, podtalnice
in vodotokov, pa tudi gojišče
za različne prenašalce bolez-
ni. Prav obstoječa divja odla-
gališča, ob tem poudarjajo
pri ministrstvu, pa so naj-
močnejši dejavnik nezakoni-
tega odlaganja odpadkov, saj
po njihovem nudijo priročen
izgovor, da to počnejo tudi
drugi. Obenem se vedno
znova pojavljajo nova črna
odlagališča, opozarja občin-
ski inšpektor medobčinske-
ga inšpektorata občin Jeseni-
ce, Gorje, Kranjska Gora in
Žirovnica Gregor Jarkovič,
ali pa so na isti lokaciji že na-
slednji dan po čiščenju spet
odloženi novi odpadki. Na
območju, ki ga pokriva nji-
hov inšpektorat, so v okviru
akcije Očistimo slovenijo v
enem dnevu ugotovili več
kot 150 divjih odlagališč. Pre-
pričan je, da jim je v sobotni
akciji glede na velik odziv lju-
di večino teh odlagališč uspe-
lo očistiti. "Vesel sem, da
ljudje postajajo občutljivi na
tovrstno brezvestno odmeta-
vanje odpadkov. Vedno bolj
so motivirani za prijavo in
pričanje v prekrškovnem in
inšpekcijskem postopku, kar
nam omogoča lažje vodenje
in uvedbo postopkov zoper
povzročitelja odpadkov, in ne
zoper lastnika zemljišča, kar
nam sicer tudi omogoča za-
konodaja," je razložil Jarko-
vič in dodal, da so v dobrem
letu in pol njihovega delova-
nja izrekli že kar nekaj de-
narnih kazni zaradi nedovo-
ljenega odlaganja odpadkov,
nobena pa ni bila nižja od
dvesto evrov. Vsekakor, še

pravi, so naklonjeni višjim
kaznim za tovrstne prekrške.
Dogaja se tudi, je še dodal,
da so občani kosovne odpad-
ke oddali nepooblaščenim
osebam, ki so jih potem od-
vrgli v naravno okolje. "Ukre-
pali smo seveda zoper imet-
nika odpadkov, saj nam pov-
zročiteljev ni uspelo izslediti.
Zato bi rad opozoril, da je od-
padke potrebno oddajati po-
oblaščenemu javnemu pod-
jetju, ki skrbi za zbiranje in
odlaganje odpadkov, saj vas
sicer to lahko drago stane,"
opozarja Jarkovič.

Na območju Medobčin-
skega inšpektorata Kranj, ki
poleg Kranja pokriva še obči-
ne Tržič, Naklo, Šenčur, Cer-
klje na Gorenjskem, Pred-
dvor in Jezersko, so lani v
zvezi z nedovoljenim odlaga-
njem odpadkov izrekli 61
kazni, ki znašajo od dvesto
do petsto evrov. Podatkov o

številu divjih odlagališč ni-
majo, so poudarili, ukrepe za
sanacijo pa v največ primerih
izdajo na podlagi prijav. Za
to mora poskrbeti lastnik
zemljišča, na katerem se na-
haja divje odlagališče, stro-
ške pa plača povzročitelj, če
je seveda znan. Ob tem je ge-
neralna sekretarka Skupno-
sti občin Slovenije Jasmina
Vidmar poudarila, da se oko-
lje večinoma onesnažuje
med vikendi in v nočnih
urah, ko inšpektorji ne dela-
jo. "Dejstvo je tudi, da je in-
špektorjev premalo, nevest-
nih ljudi pa mnogo," je še
dodala. Po njenem bi bilo
zato sicer smiselno povečati
število inšpektorjev in podalj-
šati njihov delovni čas ter
uvesti delo ob vikendih,
kljub temu pa ni vse v kazno-
valni politiki, razmišlja podo-
bno kot Jarkovič. Tudi sama
meni, da bi bilo mogoče več

narediti z izobraževanjem in
ozaveščanjem ter podobnimi
akcijami, kot je bila sobotna.

Jarkovič je opozoril tudi na
neodzivnost in aroganco pri-
stojnega okoljskega inšpek-
torata. Po podatkih ministr-
stva za okolje in prostor ko-
munalni odpadki, ki so v pri-
stojnosti občinskih inšpek-
torjev, predstavljajo le deset
odstotkov odpadkov na divjih
odlagališčih. Preostalo so
gradbeni odpadki in odpadki
iz dejavnosti, za katere je od-
govorna država. "Zato smo
pričakovali, da bomo tesno
sodelovali z okoljsko inšpek-
cijo, vendar nam ni uspelo
vzpostaviti konstruktivnih
kontaktov, saj se ves čas bra-
nijo, da so to težave občine in
da delajo samo po letnem
planu ter se s temi odpadki
ne ukvarjajo," je ogorčen Jar-
kovič. Tudi Jasmina Vidmar
je prepričana, da bi bilo nuj-
no pripraviti sistemske rešit-
ve, saj bi bilo mogoče po nje-
nem storiti več, če bi imeli
jasno opredeljene pristojno-
sti in vire sredstev. Tako so
že pred petimi leti opozarjali,
je poudarila, da sanacija čr-
nih odlagališč ni dorečena.
Zato so med drugim predla-
gali, da se recimo strošek od-
stranitve avtomobilskih gum
zaračuna kot kotizacija pri
nakupu novih. "Potrebna je
ustrezna strategija tako drža-
ve kot občin za ravnanje z
odpadki, saj je težko pričako-
vati, da na primer gradbeni
odpadki ne bodo odloženi v
naravi, če jih kot povzročitelj
legalno nimaš kam odpelja-
ti," je kot primer še navedel
Jarkovič.

Najprej pospraviti
nesnago v glavah
Zakonodaja je jasna: za nepravilno odložene odpadke je odgovoren povzročitelj, v primeru, da ga ni
moč odkriti, pa stroške čiščenja odpadkov nosi lastnik zemljišča. Veliko število divjih odlagališč kaže,
da smo pri reševanju tega problema precej neuspešni.

Minulo soboto so prostovoljci očistili številna divja odlagališča. / Foto: Tina Dokl

Za nepravilno odlaganje odpadkov v 
naravi je v predpisih s področja nadzora
inšpekcije za okolje in prostor določena
globa v višini od 1200 do 4100 evrov za
fizične osebe oziroma od 3500 do
10000 evrov za pravne osebe. Pri 
določanju višine globe, pojasnjujejo pri
okoljskem inšpektoratu, se upošteva teža
prekrška in njegove posledice za okolje.

Po podatkih inšpektorata za okolje in
prostor so lani na področju ravnanja z
odpadki opravili 4700 nadzorov, pri 
katerih so izdali 1160 ukrepov in sprožili
295 prekrškovnih postopkov. Letos pa so
v okviru 950 nadzorov izdali 268 ukrepov
in sprožili 81 prekrškovnih postopkov.

Gregor Jarkovič, občinski inšpektor: "Zmotno 
je pričakovati, da bodo problematiko rešile zgolj
inšpekcije. V prvi vrsti je potrebno pospraviti 
nesnago v glavah nekaterih državljanov, ki s 
svojim brezvestnim odmetavanjem odpadkov,
pa naj bo to samo ogorek skozi okno avtomobila,
onesnažujejo okolje. Tak premik v glavah smo
po moje že naredili z akcijo Očistimo Slovenijo.
To je korak v pravo smer." / Foto: Urša Peternel

Martin Šolar, direktor Triglavskega narodnega
parka: "Na območju Triglavskega narodnega
parka smo evidentirali 40 divjih odlagališč. Ta
prostor so namreč v preteklosti številni dojemali
kot nekoristen svet, a se v zadnjem času ta 
miselnost spreminja, tako da nova odlagališča
praktično ne nastajajo več. V visokogorju vsako
leto saniramo eno do dve odlagališči kot poziv
oziroma vzor ljudem. Zelo pomembne pa so
tudi akcije, pri katerih se v čiščenje vključi
množica ljudi, saj tisti, ki je čistil, nikoli več ne
bo onesnaževal."

Jasmina Vidmar, generalna sekretarka Skupnosti
občin Slovenije: "Problem je v razumevanju in
delitvi pristojnosti. Ravnanje s komunalnimi 
odpadki so izvorna pristojnost občin, vsi ostali
pa so pristojnost države. S tem so velikokrat 
povezane številne težave, saj so, kot sem omenila,
občine pristojne za komunalne odpadke, država
pa na primer za nevarne, kot so salonitke. 
Na divjih odlagališčih so ti odpadki v večini 
primerov pomešani in takrat se občina in država
le stežka dogovorita, kdo bo odstranil odpadke
in saniral območje, če povzročitelja ni mogoče
najti. Za ene in druge pa je to povezano z zelo
visokimi stroški."
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Zakaj čistite prav v Hrastju
in ne denimo v domači Kro-
pi?

"Zdi se mi pomembno, da
nekje sodelujem, kjerkoli.
Pred kratkim sem na pol v
šali napol zares dejal, da že
zato, ker smo Gorenjci pre-
govorno varčni, upam, da bo
tudi smeti manj."

Ali utegne akciji Očistimo
Slovenijo v enem dnevu, ki
je potekala po zgledu Estoni-
je, slediti tudi vseevropska
akcija? 

"Razmišljamo tudi o tej
možnosti. Dal sem tudi že
pobudo združenju nevlad-
nih organizacij (deset naj-
večjih pod imenom G10 de-
luje čezmejno in so v Brus-
lju izjemno aktivne), vendar
pa je, kot veste, od pobude
do akcije še precejšnja pot.
Tako velika pobuda ni pre-
prosta, zato sem vesel, da je
v Sloveniji uspela. Tu naj iz-
razim priznanje ekologom
brez meja in vsem, ki so v
akcijo vključeni, ker so res
naredili veliko delo."

Kako sicer ocenjujete sloven-
sko akcijo Očistimo Sloveni-
jo v enem dnevu? 

"Divja odlagališča so eden
večjih problemov ne samo

pri nas, tudi drugod po Evro-
pi. Zato je res dobro, da je
prišlo do akcije in da je bila
ta uspešna že v svojih pripra-
vah, ko smo o njej govorili in
poudarjali pomen skrbi za
okolje, s čimer je bilo veliko
storjenega za to, da se spre-
meni zavedanje ljudi. Tega
res ne bi mogli storiti na
boljši način kot ravno s kon-
kretno akcijo." 

Kakšna je okoljska zavest v
Sloveniji v primerjavi z dru-
gimi državami?

"To je težko merljivo, že iz
samega dejstva, kar počne-
mo v tej akciji, pa lahko re-
čem, da bi bila lahko višja.
Sicer pa množična udeležba
na tej akciji prinaša po-

membno sporočilo. Odziv
ljudi kaže, da Slovencem ni
vseeno, in to dejstvo bi kaza-
lo izkoristiti, tudi pri vladi in
institucijah, ki se morajo
prek uradnih poti lotiti to-
vrstnih problemov."

Bi lahko Slovenija postala
zeleni košček Evrope?

"Slovenija je že sedaj zele-
ni del Evrope. V Sloveniji
smo tretji po gozdnatosti v
Evropi, takoj za Finsko in
Švedsko. Slovenija ima med
vsemi državami tudi največ
območij, ki so pod Naturo
2000, več kot 35 odstotkov,
tako da smo lahko veseli, da
živimo tukaj. Menim pa, da
se teh prednosti premalo za-
vedamo. In to tudi še ne po-

meni, da je tudi naša okolj-
ska zavest visoka. Pomemb-
na je zavest, da nam tisto,
kar imamo, ni dano za vse-
lej, da moramo to ohraniti in
če ne bomo odgovorno rav-
nali, se lahko zgodi, da
bomo imeli kdaj večje pro-
bleme."

Kje poleg odpadkov še vidite
največje okoljske probleme
Slovenije?

"Smeti, voda in predvsem
zrak so največji problemi, to
so bila sporočila Evropske
komisije Sloveniji. Ne imejte
pa občutka, da pri izpolnje-
vanju evropskih direktiv s
tega področja na kakršen
koli način močno odstopa-
mo od drugih. To so težke in
zahtevne direktive. Sprejele
so jih sicer države same, za
njihovo uresničevanje pa se
je treba aktivno angažirati."

Kaj bo morala Slovenija na-
rediti?

"Do teh vprašanj je treba
pristopiti na organiziran na-
čin: prek institucij, ki jih
imamo, okrepiti inšpekcijski
nadzor, okrepiti zakonodajo
in predvsem povečati zavest,
kako pomembni so ti proble-
mi. Če se bomo tega zaveda-
li, bo to lažje rešiti in bomo
imeli tudi javnost na svoji
strani."

www.gorenjskiglas.si

Narava ni dana za vselej
V vseslovenski okoljski akciji Očistimo Slovenijo v enem dnevu je sodeloval tudi evropski komisar
Janez Potočnik. S sodelavci s slovenskega predstavništva in s skupino občanov je čistil okoli Hrastja.

Evropski komisar Janez Potočnik na čistilni akciji 
v Hrastjah I Foto: Tina Dokl

Poleg divjih odlagališč je v Sloveniji križ tudi z
"uradnimi odpadki" in načinom ravnanja z nji-
mi. Najboljše smeti so tiste, ki jih ni, pravi ko-
misar Potočnik, ko govori o evropski zakonodaji
na področju ravnanja z odpadki, ki jo je prevzela
tudi Slovenija. "Naslednji korak je vnovična upo-
raba in recikliranje smeti in šele, če vse to ni
mogoče, jih odložimo na primerno urejeno od-
lagališče. Pomembno se mi zdi, da je ta logika
uporabljena v čim več primerih. Tisti, ki doma
ločujemo odpadke, natančno vemo, da je smeti,
ki se jih na koncu nabere za odložitev na depo-
nije, izjemno malo," dodaja komisar Potočnik.
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Dva mrtva 
na slovenskih cestah
Minuli teden sta se na slovenskih cestah zgodili
dve prometni nesreči s smrtnim izidom, v njih
sta umrli dve osebi. Letos so slovenske ceste 
terjale 32 smrtnih žrtev, v enakem obdobju
preteklega leta pa 49 smrtnih žrtev. Gorenjski
prometni policisti so konec minulega tedna v
Kranju obravnavali prometno nesrečo s hudimi
telesnimi poškodbami. Vozniku kolesa 
z motorjem je voznik neznanega vozila v
križišču izsilil prednost in trčil vanj, po nesreči
pa odpeljal. Voznik kolesa z motorjem je bil
hudo poškodovan. 

Damjana Šmid

moj pogled

Ali ste kaj pridni?

Bodi priden, bodi pridna, ali si
bil priden, nisi priden ... To so
vsakodnevni stavki, ki jih po-
slušajo otroci tako doma kot
drugje. Kaj pa pomeni biti pri-
den? Ali s tem zares damo do-
volj jasno sporočilo, kaj priča-
kujemo od otroka? Mar ni to
samo ostanek neke stare misel-
nosti, ko so bili otroci še ubog-
ljiva, podrejena bitja, ki so ki-
mala odraslim, pa naj so imeli
prav ali ne. Ne pravim vam,
da moramo vzgajati upornike
in razgrajače. Prepričana pa
sem, da otroci potrebujejo bolj
jasna sporočila. Prav je, da
vedo, kakšno vedenje je primer-
no in kakšno ne. Vendarle tega
v besedi "priden" ni. V slovarju
slovenskega knjižnega jezika
piše, da je priden tisti, ki rad,
dosti dela, ki izpolnjuje dolž-

nosti, zahteve, nekdo, ki ne
povzroča nevšečnosti. Da je to
zelo uporabna ljudska beseda,
nam pove tudi opis, kje vse jo
uporabljamo. Gospodinja je
pridna in skrbna, pes je priden
in ubogljiv, dojenček je priden,
knjižnica ima pridne bralce,
priden je, kadar spi, pridno je
nalival kozarce, kokoši pridno
nesejo ... Vse skupaj diši po tra-
dicionalni razdelitvi vlog in po
pričakovanjih, ki jih imamo
do drugih. So moški pridni?
So politiki pridni? So šefi prid-
ni? Ne, oni so delovni, uspešni,
vztrajni, ambiciozni, zavzeti
... Hm. Torej vseeno izbiramo
prave besede za prave ljudi.
Najbrž tudi zato, ker pod prid-
nost lahko veliko spravimo.
Predvsem ubogljivosti, kar pa
naj ne bi veljalo za šefe, moške

in politike. To ni tožba male
feministke, niti pedagoginje, ki
bi rada več pravega odnosa do
otrok. Je samo povod v razmiš-
ljanje in v iskanje bolj jasnih
besed, ki določajo neko vedenje.
Če otrok pospravi čevlje, je po-
spravil čevlje. Pohvalimo, opa-
zimo dejanje, ne označimo
človeka za pridnega. Če otrok
vse poje, je najbrž lačen, ne pri-
den. Če deli svoje igrače, je do-
ber prijatelj, ne priden. Če
nam pomaga pri delu, je dela-
ven. Če dokonča nalogo, je
vztrajen. Koliko lepših in bolj
učinkovitih besed imamo za
posamezna dejanja in vede-
nja. Samo poglejmo, kaj kon-
kretno nam je všeč in to opiši-
mo. Pa bodo otroci ravno tako
"pridni", in še bolj jasno jim
bo, kaj od njih pričakujemo.

"Med tistimi, ki so te uboge
reveže surovo pretepale, so
bile tudi ženske, zato mi ne
bo nihče govoril, da so žen-
ske zmeraj in povsod "ne-
žnejši spol" ... Grde reči so
počeli, še meni so ukazali,
da bi moral pokončati neke-
ga starejšega človeka, ki je
komaj še sopel. Pa nisem.
Vest mi tega ne bi dopustila.
Še na fronti, ko je bilo vse
drugače, nisem nikoli stre-
ljal tja, kjer sem slutil, da bi
lahko koga zadelo. Nikoli!"
Janez pravi, da je bil v parti-
ji eno samo leto, komunist
pa niti eno uro ne. 
"Omeniti pa moram, da
sem celo življenje cenil pri-
jateljstvo. Ne glede na na-
rodnost. Poznal sem nekega
Srba, bil je zelo bogat, doma
je imel ogromno posestvo.
Ko smo bili pri vojakih, je
vsak teden dobil paket, pa ga
ni hotel odpreti prej, dokler
ni poklical tudi mene. Vedel
je, da nisem imel z domači-
mi nobenih stikov, zato je
bil srečen, če je kakšno do-
broto dal tudi meni. Povabil
me je na svojo poroko, žal
pa nisem mogel priti."
Janez je moral, ko je bilo
služenja konec, v kasarni
počakati še kakšen dan, da
bi dobil potrdilo o članstvu v
partiji, a ga ni dočakal, kar
ga je zelo razveselilo. Ko je
potem nekoč srečal trgovca
Šiflarja v Škofji Loki, mu je
ta celo svetoval, naj si s suk-
njiča odstrani značko, ker
ljudem ni preveč všeč. V
imenu partije se je med voj-
no in po njej zgodilo preveč
grdega in hudega. 
"Še danes, več desetletij po
moriji, odkrivamo skrita
grobišča. Mar ni to grozno?
Moram pa reči, da nikoli ni-
sem bil pristaš črno-belega
slikanja ljudi. Spoznal sem,
kot sem že povedal, tudi do-
bre nemške in ruske vojake.

Pa tudi zelo slabe sonarod-
njake. Ko sem bil pomočnik
pri čevljarskem mojstru
Jaku Mlačanovem, je prišel
k meni neki oznovec in mi
predlagal, naj malo popa-
zim, če bo kdo govoril čez
oblast. To sem odločno od-
klonil z besedami, da nikoli
v življenju nisem izdajal in
tudi v tem primeru ne bom.
'Da ti ne bo žal,' mi je odgo-
voril. In res. Čez kakšnih 19
dni sta prišla dva in zahteva-
la, da grem z njima. Zaprli
so me v Ljubljani in Udba
mi sploh ni povedala zakaj.
V nadaljevanju so me tri
tedne zasliševali o tem, kako
je bilo v Rusiji. Dokler ni-
sem prišel domov, domači
niso vedeli, kje sem bil. Si
morete misliti, kako jih je
skrbelo?"
"Do sedaj sva govorila le o
bolj žalostnih stvareh. Ali
mi lahko poveste še kaj bolj
veselega?" sem ga vprašala.
Janez se je dobrovoljno na-
smehnil.
"Veš, včasih smo imeli le
fantje pravico, da smo hodi-
li k dekletom vasovat," je na-
daljeval med smehom. 
"Danes pa si to pravico lasti-
ta oba spola. Med potjo k de-
kletom smo se ustavljali na
domačijah, spili kakšen šil-
ček in nato krenili naprej.
Tudi plesali smo veliko. Vsa-
ko nedeljo, zlasti v času pred
pustom. Ženske so spekle
ocvirkovco, žganja je bilo po
hišah tako ali tako dovolj,
sem in tja smo se zaradi
kakšnega dekleta tudi stepli,
žal kdaj tudi preveč. Niso bili
osamljeni primeri, ko se je
vročekrvneža tudi zaklalo.
Nekoč so nekemu drugemu
Janezu z nožičem naredili
kar veliko luknjo v zadnjico,
pa tega še opazil ni. Kljub
temu da mu je kri pomočila
hlače, se za to ni menil. Po-
tem ko je bil že ves poden kr-

vav, ga le umirimo, Kovskar
ga naloži na voz, na katerega
smo pogrnili malo slame, in
ga odpelje k zdravniku v Go-
renjo vas. Tja ga je potem, le-
žečega na trebuhu, vozil še
lep čas. Meni je bila zelo
všeč neka lepa in zelo prijaz-
na Mici, žal pa je bilo med
nama preveč premoženjskih
razlik, da bi imel pravico gle-
dati za njo. Vseeno pa sva šla
kdaj na kakšen izlet. Ko se je
poročila, sem ji naredil po-
ročne čevlje. Prinesel sem
jih in ji tudi zaželel veliko
sreče v zakonu. Še danes jo
vidim pred seboj, zazrla se
mi je v oči in mi rekla, da se
pač mora omožiti, ker tako
hoče oče, srečna pa ne bo ni-
koli. Morda pa res ni bila,
kdo ve, sicer pa jo je mož že
čez nekaj let samovoljno za-
pustil in šel v svet. Na pravo
dekle, s tisto, s katero sem se
poročil, pa sem naletel šele
po vojni. Takrat je bilo fan-
tov zelo malo, preveč jih je
padlo. Večkrat sem šel
mimo Pavra, ker so imeli
dve dekleti, zbližal sem se z
Julko in ko pride enkrat njen
oče na dan s predlogom, da
bi prevzel posestvo pa tudi
hčerko, nisem imel nič proti.
Ja, dobro ženo sem imel, žal
me je prezgodaj zapustila,
ali pa jaz predolgo živim?
Da pa sem tako dobro prišel
skozi kruto vojno in druge
vihre, trdno verjamem, da
sem imel najboljše varstvo
od zgoraj. V težkih trenut-
kih so veliko molili zame in
kot kaže, so bili uslišani.
Lahko rečem, da sem srečen
človek, saj me je sreča
spremljala vse do današnjih
dni, ki jih preživljam v dokaj
dobri kondiciji in v prijatelj-
stvu z vsemi, ki so okoli
mene in jih imam rad. Ali si
človek lahko sploh želi še
kaj več?"

(Konec)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Matjaž Gregorič

Ovadba za smrt deklice
Mariborski kriminalisti so v primeru smrti 
16-mesečne deklice, ki je umrla pred dobrim 
letom, kazensko ovadili osebo, zaposleno 
v Univerzitetnem kliničnem centru v Mariboru.
Kazenska ovadba je bila na Okrožno državno 
tožilstvo v Mariboru podana zaradi utemeljenega
suma kaznivega dejanja malomarnega 
zdravljenja in opravljanja zdravilske dejavnosti,
za kar je zagrožena zaporna kazen od enega do
osmih let. V mariborski bolnišnici so takoj po
smrti deklice opravili interni nadzor, ki pa ni 
pokazal napak ali nepravilnosti v postopku
zdravljenja. V poznejšem izrednem ekspertnem
nadzoru strokovne komisije Zdravniške zbornice
Slovenije je bilo po pregledu medicinske 
dokumentacije in na podlagi izjav dežurne
zdravnice, zdravstvenega osebja in staršev 
deklice ugotovljenih več pomanjkljivosti med
zdravljenjem, zaradi katerih so tej zdravstveni
ustanovi naložili več ukrepov za odpravo 
pomanjkljivosti. Starša umrle deklice sta že lani
podala kazensko ovadbo zoper zdravnico in dve
medicinski sestri.

Ana Jud zahteva 
odškodnino
Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začela
pravda, v kateri novinarka in pisateljica Ana Jud
od časopisne družbe Dnevnik zahteva skupno
skoraj 21 tisoč evrov odškodnine. Gre za dva 
tožbena zahtevka, novinarko pa sta močno 
prizadela članka v Direktu, v katerih so se avtorji
obregnili ob njeno intimno življenje. 
Pooblaščenec tožnice je na obravnavi zahteval
izključitev javnosti, čemur je sodni senat delno
ugodil in tako bo sodišče odločalo za zaprtimi
vrati o dveh sodnih zahtevkih, ki se dotikajo 
podrobnosti iz tožničinega zasebnega življenja.

petek, 23. aprila 2010

Tako so živeli

Spomini Vrbancovega Janeza
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Miha Naglič

Danes, na dan objave tega
pisanja, je 23. april, na pred-
log Unesca razglašen za
svetovni dan knjige in avtor-
skih pravic. Torej ne bo od-
več, če tudi o(b) njem zapi-
šemo kako besedo. Danes
sicer goduje sveti Jurij, ki v
naših krajih nima kake po-
sebne povezave s knjigo,
navezan je na še starejše,
tako rekoč pradavne reči, na
pomlad, zelenje ... Drugače
je pri Kataloncih. Sant Jor-
di, kot pravijo "svetmu Jur-
ju", je zaščitnik Katalonije,
med Katalonci pa je navada,
da si tisti, ki se imajo radi,
na Jordijev god podarijo vrt-
nico in - knjigo. Lepo, mar
ne! Kolikor vem, so bili tudi
pri nas izrečeni predlogi, da
bi si po katalonskem zgledu
na ta dan podarjali vsaj knji-
ge, če ne tudi rož. Prilož-
nost je: v Ljubljani in neka-
terih drugih mestih še pote-
kajo 15. Slovenski dnevi
knjige (SDK), cene so nižje
in vabijo k nakupu. In mar-
sikdo si na stojnicah ugle-
dane knjige mogoče ne bo
kupil le zase, temveč bo to
ali katero drugo nekomu
podaril. Pustimo se prese-
netiti.
"Knjigam je vseeno, kdo jih
bere. Zanje so vsi bralci
enakovredni: tisti, ki berejo
in nič ne vidijo, tisti, ki od
njih kaj odnesejo, tisti, ki so
jih o prebranem polna usta
in tisti, ki o vsem molčijo.

Knjige so domovanje intim-
ne dvojine: najprej pisatelja
in rokopisa in na koncu
knjige in bralca. Slovenšči-
na je zato srečen jezik, saj je
dvojina v njej doma. Ni čud-
no, da v petsto letih od roj-
stva našega jezika prah časa
ni mogel prekriti ne misli
ne čustev, ne strahu ne po-
guma, ne strasti in ne dvo-
mov, ki ga sestavljajo. Slo-
venci sodimo med dobre
bralce. Radi vstopamo v za-
pisana življenja drugih, ker
s tem bogatimo svoja. Všeč
so nam svetovi, sestavljeni
iz petindvajsetih črk. Moč
teh posebnih znakov je ne-
izmerna; v njih so shranje-
ne preteklost, sedanjost in
prihodnost človeštva. Zato
imajo besede veliko vred-
nost. Škoda je, kadar se zgo-
di, da natisnjene za avtorje
nimajo razumne cene. Zdi
se, da pri nas diši po tem ..."
Tako je pred dvema letoma
(2008), 13. SDK uvedel
Slavko Pregl, tedanji pred-
sednik Društva slovenskih
pisateljev (DSP), institucije,
ki ima nad našimi knjižni-
mi dnevi nekakšen patro-
nat. Pesnik Milan Jesih, ki
je aktualni predsednik DSP,
pa je pred letošnjimi 15.
SKD zapisal, kar sledi.
"Vsakdo od nas ima svoj
sončni zahod: je morje v
brezvetrju, so hribi zasne-
ženi, je ravnica z zlatim ži-
tom. Dve ljubezni nista ena-
ki, dve bolečini ne in ne dva
spomina na otrokov veseli

vrisk: vsako knjigo med bra-
njem soustvarjamo vsak s
svojo čustveno zavestjo,
knjige so v velikem deležu
bralčevo delo. Ne dajmo si
ga vzeti. Knjige, ki jih tako
sopišemo, so lahko knjige,
ki nas sproščajo, knjige, ki
nas začarajo, knjige, ki nam
potrjujejo naš prav in ki ga
spodjedajo, ki nas učijo, nas
vodijo v druge čase in deže-
le in vesolja. Ne dajmo si jih
vzeti. So knjige-ljudje, na
katere se navežemo, so ljud-
je-knjige, ki smo jih zavrni-
li, so knjige, ki jih sklenemo
čez desetletje spet prebrati,
jim dati čas, da se spreme-
nijo, tako kot se spreminja-
mo sami. Izbira je naša. Ne
zavrzimo je. In so svetovi,
za katere še vemo ne, a nas
nekje čakajo, mogoče še ne
napisani, in nam živijo upa-
nje, ljudje, ki jih še nismo
spoznali. Upanja si ne daj-
mo vzeti. Dokler so na tem
svetu še ti drugi svetovi-
knjige-ljudje, ne bo nihče
tako ubog, da bi moral biti
sam. Odprimo jih, svetove-
knjige-ljudi, in njim odpri-
mo sebe. Knjiga je temelj
naše omike. Je naša in seda-
njost in prihodnost, in pre-
živetje in naše vsakdanje
življenje."
No, boste rekli, tema dvema
se pa vidi, da sta pisatelja,
očitno znata napisati tako,
da se lepo prebere. Z moje
tipkovnice tako izbranih be-
sed ne bo, mogoče pa priča-
kujete, da vam ob svetov-

nem knjižnem prazniku ka-
tero od knjig priporočim v
branje. Tudi to ne bi bila
lahka naloga, vrh tega bi
tvegal morebitni očitek, za-
kaj izpostavljam ravno iz-
branega avtorja ali založni-
ka. Temu se izognem tako,
da "priporočim" kako delo
avtorjev, ki sta na ta dan 
in istega leta umrla: Shake-
speare in Cervantes, oba 23.
aprila 1616. Do 400. oblet-
nice tega dne imamo, glede
na naš siceršnji bralni tem-
po, ravno prav časa, da še
enkrat (ali prvič) preberemo
Don Kihota ter glavne od
Shakespearovih dram in
vsaj nekaj Sonetov. Mnogi
od tistih, ki soustvarjajo
zgodbo knjige na Sloven-
skem, dostikrat zadenejo ob
Hamletov sloviti monolog,
ko se sami znajdejo v biti-
ali-ne-biti položajih. Ali pa
se spopadajo z administra-
tivnimi ovirami kot slavni
vitez žalostne postave z mli-
ni na veter. Po drugi strani
sem tudi sam že toliko časa
na tem svetu, da lahko nav-
dušeno ugotovim, da se toli-
ko (dobrih) knjig kot v zad-
njih par letih in desetletjih
pri nas že dolgo ni napisalo,
prevedlo in natisnilo. To po-
četje seveda najde svojo po-
trditev šele, ko se knjige
tudi prodajo in ko jih bere-
mo. Zato ne bom priporočal
konkretnih naslovov in za-
ložb, izberite sami. Srčno
pa priporočam, da izbirate,
kupujete in - berete!

15petek, 23. aprila 2010

Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Zbor narodnih predstavni-
kov je konec marca sprejel
odstop vodstva Narodnega
sveta koroških Slovencev,
predlog predsedstva za raz-
pustitev organizacije pa so
delegati zavrnili. Menili so,
da mora Narodni svet po 60
letih uspešnega delovanja v
dobro slovenske narodne
skupnosti na Koroškem osta-
ti, vendar se mora pod no-
vim vodstvom učinkoviteje
organizirati ter sprejeti mo-
dernejše oblike političnega
delovanja. Narodni svet si
mora še naprej prizadevati
za uvedbo in demokratično
izvolitev skupnega predstav-
niškega telesa, v katerem
bodo predstavniki političnih
organizacij Slovencev na Ko-
roškem. To pričakuje tudi
Republika Slovenija, ki je le-

tos zmanjšala pomoč politič-
nim organizacijam, za druge
dejavnosti Slovencev na Ko-
roškem pa je ostala vsota
enaka. Zmanjšanje pomoči
je bil eden od razlogov za
predlagano razpustitev orga-
nizacije. V ponedeljek, 19.
aprila, se je zbor narodnih
predstavnikov znova sestal,
vendar novega vodstva še ni
izvolil. Za novega predsedni-
ka so predlagali znanega ko-
roškega Slovenca iz Sveč, iz-
kušenega diplomata, nekda-
njega avstrijskega veleposla-
nika v Ljubljani in sedanjega
visokega predstavnika med-
narodne skupnosti v Bosni
in Hercegovini dr. Valentina
Inzka, ki se za prevzem nove
dolžnosti še ni odločil. Do iz-
volitve novega vodstva bodo
Narodni svet vodili dosedanji

predsednik Karel Smolle, ge-
neralna sekretarka Angelika
Mlinar in predsednik zbora
narodnih predstavnikov Jože
Wakounig.
Mnenja o skupnem zastop-
stvu so še naprej različna.
Medtem ko je Narodni svet
koroških Slovencev zanj, za
Zvezo slovenskih organizacij
skupno zastopstvo ni potreb-
no. Predsednik, podpredsed-
nica in tajnik Zveze sloven-
skih organizacij Marjan
Šturm, Ana Blatnik in Valen-
tin Sima ter poslovodja Slo-
venske prosvetne zveze Jan-
ko Malle so na konferenci za
novinarje v Ljubljani poveda-
li, da ima slovenska narodna
skupnost na Koroškem res-
nejše probleme od skupnega
zastopstva, za katerega tudi
ni formalnopravne osnove.

Predsednik Skupnosti Slo-
vencev na Koroškem Ber-
nard Sadovnik je za ustano-
vitev javnopravnega zastop-

stva Slovencev na Koroškem,
vendar mora zvezna vlada
ustrezno spremeniti zakon o
narodnih skupnostih.

Knjige in knjigoljubi (43)

Svetovni dan knjige 2010

Svetovni dan knjige (23. april) in 15. Slovenski dnevi
knjige (19. do 23. aprila 2010), posebna priložnost, da si
kupimo in podarimo knjigo.

Slovenci v zamejstvu (191)

Čakajo na dr. Valentina Inzka

Sveti Jurij, goduje 23. aprila, zato bi lahko bil tudi zavetnik
knjige (Salvador Dali, litografija, 1983).

Svetovni dan knjige in avtorskih pravic 2010, "uradni"
plakat Unesca

23 avril
2010

April 23rd
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razgled

V torek bo dan upora proti
okupatorju 2010. OF, po sta-
rem. V letu, ki ga živimo, se
nekatere od zapisanih besed
slišijo precej oddaljeno, sko-
raj tuje. Kje je že tista sprva
žlahtna, potem pa od komu-
nistov politično zlorabljena
OF? Tudi okupatorjev že dol-
go ni na vidiku in kdo bi se
danes še upiral? Morda kdo
poreče, da se nam obeta ali pa
se je že zgodila okupacija od
tujega kapitala? No, resnici na
ljubo, v Sloveniji so glavne fi-
nančne institucije (banke, za-
varovalnice) še v slovenskih
rokah in večina največjih in
najboljših gospodarskih dru-
žb v državi tudi, menda jih ni
treba naštevati. V državah ne-

kdanjega socialističnega blo-
ka so večino družinske zlatni-
ne in srebrnine prodali za-
hodnemu kapitalu že v prvih
letih po osvoboditvi iz sovjet-
skega primeža. Pri nas so se k
sreči našli ljudje, med njimi
je bil tudi jeseniški rojak dr.
Jože Mencinger, ki jih sloviti
Jeffrey Sachs in druge kapita-
listične sirene niso začarale.
Ne nazadnje smo imeli "rde-
če" direktorje, ki so svoja pod-
jetja pripeljali iz egiptovskega
(beri: socialističnega) suženj-
stva v obljubljeno deželo kapi-
tala in demokracije v razme-
roma dobri formi in jih pro-
dati pravzaprav tudi ni bilo
potrebno ...
Toda: ali okupacija od sloven-
skega kapitala in oblasti ni
okupacija? Latinski glagol
"occupare" in samostalnik
"occupatio" ne pomenita le
tuje vojaške zasedbe in upra-
ve. Okupacija po slovarju tujk
pomeni tudi "prevzem stvari
brez lastnika v posest". Mar ni
bila t. i. družbena lastnina
prav to, lastnina brez pravega
lastnika? Ob prehodu iz soci-
alizma v kapitalizem, ki nam
ga niso vsilili kaki tuji okupa-
torji, ampak smo ga izglaso-
vali sami na svobodnih volit-
vah pred dvajsetimi leti, aprila
1990, se nam je tako rekoč
čez noč zgodilo "lastninje-
nje", imenovano tudi "pri-
(h)vatizacija". To pa se je zgo-
dilo na način, ki je bil sicer še
v mejah ali na samem robu
zakonitosti, hkrati pa nepravi-
čen in moralno sporen. Neka-
teri so si vzeli več, kot bi jim
pripadlo po "stari pravdi". Mi
pa smo se povečini s tem lepo
sprijaznili in oblast se je zga-
nila šele, ko so šli nekateri
("tajkuni") čez vsako mero. In
da bi bila ta mera (pre)polna,
te domače "okupacijske" raz-

mere zaostruje še demokra-
tično izvoljena oblast. Z načr-
tovano pokojninsko reformo,
denimo, ki jo mnogi doživlja-
jo kot grožnjo svojim pridela-
nim pravicam. Če se bodo go-
spodarske in administrativne
razmere še poslabševale in
zaostrovale, grozijo sindikati
z uporom. Ga bomo res doži-
veli? Bosta dan upora in praz-
nik dela spet dobila svojo
"pravo", uporniško in delav-
sko vsebino in ne bosta le čas
za prvomajske počitnice in
domače delo? Pustimo se pre-
senetiti, a hkrati slutimo, da
to presenečenje, če se bo res
zgodilo, ne bo nujno prijetno?
V gornjih vrsticah je beseda o
pomenih in možnostih oku-
pacije in upora na nacionalni
oziroma kolektivni ravni. Kaj
pa na osebni? Skoraj vsak od
nas ima nad seboj ali ob sebi
koga, ki ga poskuša telesno ali
duhovno upogniti, si ga po-
drediti ali celo zlomiti. Tudi
takemu se je treba upreti.
Upirati se na osebni pa je na-
vadno še težje kot na skupin-
ski ravni. Človek sam si upa
in zmore manj kot skupaj z
drugimi, sebi podobnimi. Ko
si v takem položaju, si moraš
najprej pomagati sam, šele
potem lahko računaš na po-
moč drugih. Tega prvinske-
ga in samostojnega upora pa
mnogi ne zmorejo. In tu
nam je lahko za zgled eden
od ustanoviteljev in prvih vo-
diteljev OF - Edvard Kocbek.
Njegovi soborci komunisti
so ga hoteli najprej "discipli-
nirati", ko se ni dovolj podre-
jal, pa še zlomiti. A je v svoji
uporniški drži vztrajal do
konca, do smrti. O tem smo
besedovali tudi sinoči na 101.
Glasovi preji in danes teden si
lahko preberete, kaj smo
znesli ...

Se bo kdo uprl?
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica

Nadvse pohvalno. Čestitam.
Vsem, ki so namesto dobro
plačanih in gotovih državnih
služb čistili Slovenijo. Naj se
vidi, kaj davkoplačevalci brez
koristi plačujemo. Sumim, da
bomo zdaj, ko je na tone ku-
pov smeti po vsej državi, v
takšni ali drugačni obliki
(do)plačali še tiste državne
službe in zasebna podjetja, ki
bodo pobrane tone smeti in
drugih odvrženih pobrali in
odpeljali na smetišče. Kdaj se
bo to uresničilo, bomo pa še
videli. Morda celo ob svetem
Nikoli. Povedano drugače,
dvomim, da bo vsa zbrana
svinjarija sploh kdaj odpelja-
na. Ampak o tem ne bi prero-
kovala. Živi bili in videli.

Me res zanima, kdo stoji v
ozadju ozadja te akcije? Za-
nimivo se mi namreč zdi, 
da akcije ni izvedla, recimo,
švicarska civilna družba ali
francoska ali švedska ali kate-
ra koli druga civilna družba v
urejenih in tradicionalno de-
mokratičnih evropskih držav.
Vendar. Naj bo s to zadevo
tako ali drugače, je akcija
mimo. Enako kot ta "horuk"
čistilna akcija bo minila tudi
interpelacija zoper notranjo
ministrico Katarino Kresal, ki,
mimogrede, poteka prav zdaj,
ko pišem to sedmico. Upam si
prerokovati, da se bo ministri-
ca obdržala in se še globlje za-
sidrala na funkciji. Zaradi če-
sar bo, zdaj spet prerokujem,

vladnega predsednika Boruta
Pahorja še močno bolela gla-
va.
Se pravi, z ministrico Katari-
no Kresal in z njenimi pos-
transkostmi, vključno z ma-
mo, se v tem času in v danih
razmerah ne splača ukvarjati.
Manj kratkoročno, kot je
muha enodnevnica, če upora-
bim sinonim za princesko s
Štefanove 2, je bruhanje vul-
kana na Islandiji. V zvezi s
tem je mogoče brez kakršnih
koli špekulacij ugotoviti naj-
manj dvoje. Prvič, narave ne
morejo podkupiti ne sodobna
družba, ne znanost, ne politi-
ka. Narava deluje po svojih
zakonitostih in po svojih za-
konih. Drugič, vsak je odgovo-

ren zase in za svoja dejanja.
Iz česar sledi nelogično tarna-
nje podjetij, ki se ukvarjajo s
turizmom, in nenazadnje po-
sameznikov, ki zaradi škode,
ki jim je zaradi neposlušnega
vulkana bojda nastala, grozi-
jo z odškodninskimi tožbami.
Koga naj bi sploh tožili, pa ne
razumem čisto dobro.
In tudi letalska podjetja, ki
na ves glas objavljajo menda
milijonski izpad dohodka, ni-
majo kaj jamrati in pričako-
vati državne subvencije. To je
za moj okus smešno in pre-
drzno hkrati. Zanimivo, do-
mnevni izpad dohodka je
očitno javna stvar, zaslužki
so pa poslovna skrivnost. Ob-
skurno.

Takšno in drugačno delovanje
narave je kratko malo riziko so-
dobne družbe. Naj torej tvega,
kdor hoče. Le od davkoplačeval-
cev naj nihče ne zahteva vračila
oziroma poplačila kakršne koli
škode.
Letalskim družbam in prizade-
tim podjetjem ter posamezni-
kom kratko malo predlagam,
da pri zavarovalnicah ta riziko
zavarujejo na lastne stroške. Po-
dobno kot državljani in davko-
plačevalci zavarujemo svoje
imetje za primer, recimo, potre-
sa ali poplav. Nihče, ki nima
hiše zavarovane proti potresu,
ne more v primeru porušenega
doma od zavarovalnice ali celo
od države zahtevati povračila
nastale škode.

7

Vaš razgled

Takole neugledno vihrajoče evropske zastave, ki "krasijo" drevje v Škofji Loki, bi lahko
razumeli tudi kot komentar odnosa Evropske unije do sofinanciranja nekaterih slovenskih
projektov. Ampak kolikor vemo, smo si tega, da od Evrope dobimo premalo denarja, krivi
sami, pravzaprav birokracija, ki zapleta poti do evropske blagajne. D. Ž. I Foto: Tina Dokl

petek, 23. aprila 2010

Družbeno-naravne katastrofe

"Halo ... tukaj sem, na Gorenjskem, med nekakšnimi nagrobniki. Upam, da Gorenjci naši
vladi še ne klešejo nagrobnega spomenika! Si bom pa ogledal kakšen dober kos marmorja
za spomenik, ki nam ga bodo postavili, potem ko se izvijemo iz krize!"
D. Ž. I Foto: Gorazd Kavčič
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Štefan Žargi

Kranj - Že v poročilu z janu-
arske tiskovne konference, ki
je pomenila prekinitev kar
dveletne informacijske blo-
kade v Iskraemecu (vse od
prodaje te družbe Egipča-
nom), smo predstavili nove-
ga glavnega izvršnega direk-
torja Dietra Brunnerja, ki je
prevzel vodenje družbe no-
vembra lani. Sredi marca
smo, da bi morda nekoliko
nadoknadili zamujeno, pri-
stojne v Iskraemecu prosili
za intervju z direktorjem,
vendar pri tem le delno uspe-
li. Gospod Brunner je na-
mreč tako zelo zaposlen mož
(veliko je tudi na potovanjih
po tujini), da do pogovora
nismo uspeli priti, pač pa do-
bili le pisne odgovore. To
omenjamo zato, ker so ti od-
govori zelo skopi - možnosti
za dopolnilna vprašanja pa
ni bilo. Kot smo izvedeli, pa
je direktor Brunner tudi si-
cer kot tehnični človek v ko-
municiranju zelo jedrnat.

Januarja je bila predstavlje-
na ocena poslovanja v lan-
skem letu. Kakšni so rezul-
tati, potem ko je pripravljen
zaključni račun?

"Prihodki v letu 2009 so
bili 76 milijonov evrov."

Marca je morala družba po-
ravnati več kot 2 milijona
evrov obveznosti do upni-
kov iz prisilne poravnave.
Ali ji je to uspelo?

"Iskraemeco redno in pra-
vočasno poravnava vse ob-
veznosti do bank in dobavi-
teljev, ki izhajajo iz prisilne
poravnave. Obveznost v viši-
ni 2,16 milijona evrov, ki je
zapadla v marcu 2010, je
bila prav tako plačana pravo-
časno in v skladu s sporazu-
mom."

Marca so se iztekle subven-
cije države za ohranjanje
delovnih mest. Kaj to po-
meni za skrajšani delovni
čas in delavce na čakanju?
Kakšni so načrti v tem
smislu po 1. aprilu?

"Proizvodnjo načrtujemo
glede na oceno potreb trga,
vendar je prihajanje naročil
zelo kratkoročno. Situacija se
je aprila sicer malce izboljša-
la, vendar še vedno ne dela-
mo s polno kapaciteto. Tre-
nutno situacijo obvladujemo
v skladu z zakonsko dovolje-
nimi ukrepi, o katerih se po-
svetujemo s sindikati."

Kako je z naročili - za in-
dukcijske in sistemske štev-
ce? Se uresničuje napoved o
prepolovitvi proizvodnje pr-

vih in za 70 odstotkov pove-
čani proizvodnji drugih?

"Kot sem že omenil, je pri-
dobivanje konkretnih naro-
čil zelo kratkoročno, zato je
težko natančno napovedati
oz. potrditi celoletne načrte
po prvi tretjini leta. Situacija
pri naročilih za indukcijske
števce že kaže na upad. Na
splošno pa situacija še ne
kaže na pričakovani prehod
tehnologije iz enostavnih na
"pametne" števce. Na neka-
terih trgih je bil ta prehod že
pričakovan. Recesija ima ne-
dvoumno velik vpliv na odlo-
čanje naših kupcev pri načr-
tovanju investicij v celovite
sisteme naprednega merje-
nja. Tranzicija na trgu, ki so
jo predvidevale in napovedo-
vale vse neodvisne raziska-
ve, se enostavno še ni začela.
Zato pričakujemo preložitev
pričakovanih začetkov večjih
projektov naprednega mer-
jenja, ki bodo povečali rast
našega poslovanja, v prihod-
nja leta."

Kako bo aktualni položaj
vplival na zaposlenost? Bo
družba delavce odpuščala?

"Čeprav se situacija izbolj-
šuje, je število zaposlenih za
trenutni obseg poslovanja
preveliko, zato je zmanjševa-
nje neodložljivo. Pri zmanj-
ševanju števila zaposlenih
uporabljamo "mehke" meto-
de, vendar se tudi odpušča-
nju ne bomo mogli izogniti.
Aktivnosti pri določanju pre-
sežnih delavcev usklajujemo
s sindikati in svetom delav-
cev, da bi tako čimbolj

zmanjšali posledice tako za
zaposlene kot za podjetje."

Kako je s finančno podporo
družbi v časih, ko govorimo
o kreditnem krču; ali bo
uresničljiva napoved o
zmanjšanju zadolženosti
na normalno mero za sta-
bilno podjetje?

"Kot sem že omenil, Iskra-
emeco pravočasno odplačuje
svoje obveznosti iz prisilne
poravnave in se je zadolže-
nost podjetja znatno zmanj-
šala od leta 2006. To podjet-
ju prinaša finančno zdravje."

Kako je z vlaganji v razvoj? 
"Iskraemeco vlaga v razvoj

osem odstotkov letnih pri-
hodkov. V našem razvojnem
oddelku je zaposlenih 120
sodelavcev, kar ga uvršča
med največje razvojne oddel-
ke v Sloveniji. Kljub zmanj-
šanju naročil in trga kot celo-
te, nadaljujemo in celo pove-
čujemo naše razvojno razis-
kovalne aktivnosti v smeri
naprednega merjenja energi-
je v skladu s pričakovanimi
potrebami trgov. V prihod-
njih letih bomo pripravljeni
na javne razpise in izvedbe-
ne projekte v Evropi, ki so
pričakovani v skladu z direk-
tivami EU. Prav tako nada-
ljujemo delo na vseh že zače-
tih pilotnih projektih."

Kako se počutite v Sloveniji,
kakšen je vaš delovni dan?

"V Sloveniji se dobro poču-
tim. Okolje je zelo podobno
tistemu, kjer sem delal do se-
daj, všeč mi je pogled na za-

snežene gore skozi okno
moje pisarne. Moj delovni
dan je dolg, ponavadi zače-
njam ob 7. uri in zapuščam
pisarno pozno zvečer, včasih
tudi po 9. ali 10. uri. Ker smo
mednarodno podjetje, precej
delovnih dni preživljam tudi
na poslovnih poteh. Slovenija
kot delovno mesto pa je zelo
priročna, saj so razdalje in iz-
gube časa majhne. V Kranju
je v bližini tudi letališče." 

Kako gledate na slovensko
poslovno okolje v primerja-
vi z okolji, kjer ste delovali
pred tem?

"Samo poslovno okolje se
mi ne zdi različno od teh, v
katerih sem deloval doslej:
poslovni segment je ostal
enak, kupci so isti in delova-
nje podjetja je globalno."

Kako vidite slovensko gospo-
darsko krizo in katere proti-
krizne ukrepe pogrešate?

"Gospodarska kriza je del
globalne recesije in ta tudi
Slovenije ni obšla. Kot tujec
prav gotovo nisem poklican,
da sodim, kakšna je ta kriza
tukaj. Glede na moje mne-
nje, bi vlada morala delovati
tako, da bi podjetjem omogo-
čala boljše poslovno okolje za
proizvajanje izdelkov v Slo-
veniji. Vsi ukrepi na podro-
čju davkov, administrativnih
postopkov, zakonodaje in
drugega naj bi ustvarjali trd-
no okolje za podjetja, da bi
jim omogočili proizvajanje
in delovanje tukaj."

Kakšna je vaša izkušnja z
našo proizvodno delovno
silo in kakšna z razvojnimi
kadri?

"Ko govorimo o strokov-
njakih na področju razvoja
in raziskav, ocenjujem, da je
raven znanja zelo dobra.
Naši zaposleni v proizvodnji
so zelo zavezani in lojalni do
podjetja. Želel pa bi si, da bi
bili drugi zaposleni v podjet-
ju bolj prožni glede svojega
delovnega časa. Menim, da
je najpomembnejše, da delo
opravimo pravočasno."

Kakšen je vaš odnos do sin-
dikatov?

"Ker prihajam iz države -
Nemčije, z močno tradicijo
sindikatov v poslovnem
okolju, dobro poznam vlogo
sindikata in drugih delav-
skih predstavništev znotraj
podjetij. Menim, da sta vod-
stvo podjetja in sindikat
partnerja, ki morata razu-
meti vlogi drug drugega gle-
de odnosa do posla in zapo-
slenih. Moji odnosi in sode-
lovanje s sindikati v Iskrae-
mecu so dobri."

Kupci števcev še čakajo
V Iskraemecu ugotavljajo, da se zaradi recesije še ni začel napovedan prehod od klasičnih števcev 
na napredne oblike merjenja električne energije, zato pričakovanih naročil še ni in se odpuščanju 
ne bodo mogli izogniti

Dieter Brunner / Foto: Gorazd Kavčič
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● odkup listavcev
● odkup iglavcev
● plačilo v osmih dneh
● izvajanje sečnje 

in spravilo lesa
● upravljanje z gozdom
● prodaja drv

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

Jesenice

Se v Acroniju načrtuje odpuščanje?

Večletna praksa, da so na sedežu Slovenske industrije jekla -
SIJ, najmanj enkrat na leto pripravili tiskovno konferenco, na
kateri so izčrpno predstavili poslovanje svojih družb v prete-
klem letu in načrte za tekoče leto, je očitno s krizo prekinjena.
Kot da so se pristojni pripravljeni le hvaliti (v letih konjunkture
so se lahko), v krizi pa sklonijo glave in zaloputnejo vrata. Nič
drugače ni mogoče označiti ravnanje na SIJ ob torkovi vesti iz
sindikalnih vrst, da je po gospodarskem načrtu za letos v Ac-
roniju predvideno zmanjšanje števila delavcev za več kot 270.
Ali to pomeni, da bo vodstvo izkoristilo dejstvo, da obveza o
'neodpuščanju' iz prodajne pogodbe (ko so Acroni prodali ru-
ski družbi Koks) po treh letih ne velja več? V Acroniju tega ne
smejo komentirati, na sedežu SIJ pa to zavračajo. Š. Ž.

Portorož

Nagrade za energetsko učinkovitost

Na 12. Dnevih energetikov 2010 v Portorožu so v ponedeljek v
okviru natečaja Ministrstva za gospodarstvo, Centra za ener-
getsko učinkovitost Inštituta Jožefa Stefana in časnika Finance
podelili nagrade za energetsko učinkovitost. Dve od štirih na-
grad sta pripadli Gorenjcem: Bohinj Park EKO Hotelu iz Bo-
hinjske Bistrice je prejel nagrado za energetsko učinkovito
podjetje, za posebne zasluge za razvoj in promocijo okolju pri-
jazne proizvodnje električne energije pa jo je prejel tudi mag.
Drago Papler iz Gorenjskih elektrarn iz Kranja, ki uspešno po-
vezuje znanstvene raziskave, razvoj, kakor tudi konkretno iz-
vedbo investicijskih projektov še posebej na področju proiz-
vodnje električne energije iz obnovljivih virov energije. Š. Ž.

DOM UPOKOJENCEV KRANJ
CESTA 1. MAJA 59
4000 KRANJ

Iščemo kandidate/kandidatke za delovno mesto:

VZDRŽEVALEC IV (I) - m/ž

za določen čas 1 leto - z možnostjo zaposlitve za nedoločen
čas in poskusno dobo 1 meseca

Od kandidatov pričakujemo, da izpolnjujejo sledeče pogoje:
●  končano IV. stopnjo izobrazbe - tehnična smer: elektrikar,

vodoinstalater in druge ustrezne smeri, NPK hišnik;
●  1-letne delovne izkušnje na področju vzdrževanja;
●  vozniški izpit kategorije B 

DRUGI POGOJI ZA ZASEDBO:
●  praktična znanja z različnih tehničnih področij s 

poznavanjem osnov vzdrževanja objektov, opreme in naprav;
●  izpit iz varstva pri delu in protipožarnega varstva;
●  nagnenje do dinamičnega, sestavljenega dela;
●  komunikacijske sposobnosti, uspešnost v timskem delu,

samostojnost, natančnost in zanesljivost;
●  poznavanje področja učinkovite rabe energije in ekološke

ozaveščenosti.

NUDIMO vam razvoj na poslovnem in osebnem nivoju ter
urejeno delovno okolje.

Prijave s priloženimi dokazili o zaključeni izobrazbi
pošljite do 8. maja 2010 na naslov: Dom upokojencev
Kranj, Kadrovska služba, Cesta 1. maja 59, 4000 Kranj.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v skladu z ZDR.
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Cveto Zaplotnik 

Kranj - V Zavodu za gozdove
Slovenije so se v okviru ne-
davne akcije Očistimo Slove-
nijo odločili, da bodo popisa-
li nelegalna odlagališča v
gozdnem prostoru, jih vnesli

v računalniški program, po-
tem pa izdelali digitalni kata-
ster tovrstnih odlagališč, ga
sproti dopolnjevali in sprem-
ljali stanje v naravi. V kranj-
ski območni enoti zavoda so
do začetka aprila "evidentira-
li" devetdeset divjih odlaga-
lišč. Kot sta povedala vodja
enote Janez Logar in vodja
delovne skupine za izvedbo
akcije Očistimo Sloveniji v
enoti Bojan Čebašek, so za
vsako odlagališče med dru-
gim ugotavljali, ali je dostop-

no peš, s terenskim in navad-
nim osebnim vozilom oz. ali
je dostop nevaren, ali je odla-
gališče na ravnini, na poboč-
ju ali v kotanji, kolikšna je
njegova površina in prosto-
rnina, so na odlagališču
gradbeni, organski (naravni),

komunalni, kosovni ali ne-
varni odpadki, za kakšno vr-
sto in količino nevarnih od-

padkov gre ... Ugotovitve so
zanimive. Število devetdeset
odlagališč, ki ni dokončno,
kaže na to, da je gozd za one-
snaževalce narave priročno
mesto za odlaganje odpad-
kov. Največ odlagališč, kar
53, so popisali na območju

krajevne enote Kranj, v škof-
jeloški enoti 21, v železnikar-
ski in v tržiški po sedem in v
poljanski dve. Sedeminpet-
deset odlagališč je na ravnini
in samo osem je takih, da se
do njih ni možno pripeljati z
avtom. Zasedajo 93 arov po-
vršine in 1.660 kubičnih me-
trov prostornine. Prevladuje-
jo komunalni odpadki, teh je
skoraj dve petini, naravnih je
23 odstotkov, gradbenih 22
odstotkov, kosovnih 11 in ne-
varnih pet odstotkov. In kdo

naj bi bili onesnaževalci?
Lastniki v manjši meri, ve-
činoma lokalni prebivalci, ki
dobro poznajo območje, me-
nijo v zavodu.

Posebnost kranjskega ob-
močja so gramozne jame na
Sorškem in Kranjskem pol-

ju, ki ne bi bile nevarne za
okolje, če bi jih polnili le s ka-
menjem in grobljami, a jih
tudi s salonitnimi ploščami,
ostanki škropiv, živalskimi
ostanki, gradbenim materia-
lom ... "V zadnjem času ne
ugotavljamo nastanka novih
jam, verjetno tudi po zaslugi
gozdarjev in inšpekcije," je
dejal Janez Logar in dodal,
da gozdarji nimajo pristojno-
sti za ukrepanje, ampak lah-
ko o divjih odlagališčih le ob-
veščajo inšpekcijo. 

Daleč od oči, daleč od srca
Gozd je okolje, kjer onesnaževalci lahko varno, "daleč od oči in daleč od srca", odlagajo odpadke. Na
kranjskem območju so v okviru akcije Očistimo Slovenijo popisali v gozdnem prostoru 90 odlagališč,
na blejskem 84.

Gozdarji so v sobotni akci-
ji Očistimo Slovenijo sku-
paj s člani Kranjskega goz-
darskega društva očistili
tri odlagališča v bližini
Praš, usmerjali pa so tudi
prostovoljce do odlagališč
v gozdnem prostoru.

Selo, Bled

O kmetijskih in gozdarskih problemih

V okviru torkovega obiska vlade na Gorenjskem je začasni mi-
nister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Henrik Gjerkeš
na Selu pri Bledu obiskal Mulejevo kmetijo, na kateri se ukvar-
jajo s turistično dejavnostjo, prirejo mleka, neposredno pro-
dajo ter s pridobivanjem zelene energije iz sončne elektrarne
na strehi hleva. Generalni direktor direktorata za kmetijstvo
na kmetijskem ministrstvu Branko Ravnik se je na kmetiji s
predstavniki Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj in kmetij-
skih zadrug pogovarjal o naložbah na kmetijah, uveljavljanju
nitratne direktive, kmetovanju na vodovarstvenih območjih,
obdavčitvi kmetijstva, točkovanju kmetij na območjih z ome-
jenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in o drugih aktual-
nih vprašanjih. Generalni direktor direktorata za gozdarstvo
Andrej Drašler se je na Bledu sestal s predstavniki gozdarstva
in si potlej ogledal še sečišče na Pokljuki. Problemi na blej-
skem območju so veliki, gozdove so v zadnjih letih močno
prizadele ujme, potlej se je v poškodovanem in oslabelem
drevju še pretirano razmnožil lubadar. C. Z.

Gozd-Martuljek

Predavanje o okenskem in balkonskem cvetju

Društvo podeželskih žena občine Kranjska Gora in kmetijska
svetovalna služba vabita v četrtek, 29. aprila, ob 16.30 v gasil-
ski dom v Gozd-Martuljku na predavanje o okenskem in bal-
konskem cvetju. Predavala bo Ruth Podgornik - Reš. C. Z.

Na divjem odlagališču odpadkov v gozdu med Jeprco in
Mejo / Foto: Matjaž Guček

Med sobotnim odstranjevanjem odpadkov iz ene od 
gramoznih jam / Foto: Matjaž Guček

Cveto Zaplotnik 

Kranj - Čebele imajo po-
membno vlogo pri opraševa-
nju sadnega drevja, a tudi pri
prenašanju bakterije hruše-
vega ožiga, ki je ena najbolj
nevarnih in gospodarsko
škodljivih bolezni pečkarjev -
jablan, hrušk in kutine. Bak-
terija se ob dotiku pripne na
telo čebele in se tako pred-
vsem v času cvetenja na nje-
ni preletni razdalji prenaša
na gostiteljske rastline. Da bi
preprečili prenos hruševega
ožiga tudi na daljše razdalje,
to je ob prevozu čebel na
pašo, je v Evropski uniji do-
voljeno premeščati čebele na
sadjarska območja le pod do-
ločenimi pogoji. V Sloveniji

velja od lani pravilnik, ki do-
loča, da s Primorskega ni do-
voljeno premeščati čebel na
ogrožena območja v bližino
intenzivnih sadovnjakov,
drevesnic in matičnih nasa-
dov v času od 15. marca do
30. junija, iz preostale Slove-
nije, še zlasti z okuženih ob-
močij Gorenjske, Koroške,
okolice Maribora in Notranj-
ske, pa od 25. marca do 30.
junija. Čebelar lahko v tem
času izjemoma premešča če-
bele le, če izvede enega od
treh ukrepov izolacije: čebele
da za tri dni v karanteno na
območje, kjer na preletni
razdalji ni cvetočih gostitelj-
skih rastlin, čebele da za tri
dni v karanteno na nadmor-
ski višini najmanj 1.300 me-

trov ali čebele za dva dni za-
pre v temen prostor. Čebelar
mora o izvedbi karantenskih
ukrepov in o načrtovanem
premeščanju obvestiti fitosa-
nitarnega inšpektorja, za ob-
močje Gorenjske sta pristoj-
ni fitosanitarni inšpekcijski
službi Kranj in Ljubljana.

Kot navajajo v republiški fi-
tosanitarni upravi, so v Slove-
niji hrušev ožig prvič ugotovi-
li v letu 2001, dve leti kasneje
se je močneje razširil na Go-
renjskem, pred tremi leti je z
Gorenjskega "ušel" na nova
območja. Po zadnji odločbi iz
konca letošnjega marca je
okuženo območje, kjer se je
hrušev ožig ustalil, na veli-
kem delu Gorenjske, Koroške
vse do Maribora ter pas od

Gorenjske mimo Ljubljane
preko Notranjske do Kočevja.
Na okuženem območju je 64
občin, med njimi Bled, Bo-
hinj, Cerklje, Domžal (del),
Gorenja vas - Poljane, Gorje,
Jesenice, Jezersko, Kamnik,
Komenda, Kranj, Kranjska
Gora, Lukovica, Medvode,
Naklo, Preddvor, Radovljica,
Šenčur, Škofja Loka, Tržič,
Žiri, Žirovnica in Železniki.
Med nevtralna območja, to je
območja, ki so uradno nadzo-
rovana in ni hruševega ožiga,
sodi tudi Sorško polje. Vseh
aktivnih žarišč v Sloveniji je
35, v mirovanju jih je 52, med
njimi so tudi Bukovica pri
Vodicah, Trzin, Medno, Tr-
boje, Šenčur, Voklo, Podreča,
Jama in Meja. 

Čebel ni dovoljeno premeščati
Ker so čebele tudi prenašalke bakterije hruševega ožiga, jih do 30. junija ni dovoljeno premeščati, 
izjemoma je to možno le ob izvedbi karantenskih ukrepov.

www.semenarna.si

Sprostite se. 
Pika plus bo obnovila 
razredčeno trato.

Cveto Zaplotnik 

Kranj - "Vlaganje zbirnih
vlog za neposredna plačila v
kmetijstvu poteka brez več-
jih težav. Doslej smo vnesli
64 odstotkov lanskega števila
vlog, do konca rednega roka
za vnos pa je še 32 odstotkov
razpoložljivega časa. To po-
meni, da z vnosom zaostaja-
mo skoraj za štiri odstotke,"
je v sredo stanje v "subvencij-
ski kampanji" na Gorenj-
skem matematično razložil
Stane Rupnik, vodja oddelka
za kmetijsko svetovanje v
Kmetijsko gozdarskem zavo-
du Kranj, in dodal: "Naši te-
renski svetovalci trenutno
zaradi lepega vremena, ne-
dokončane spomladanske
setve in neurejenih registrov
nimajo dovolj prijav za vnos
zbirnih vlog. Bojimo se, da

bo ob koncu roka prihajalo
do nepotrebne gneče in ne-
zadovoljstva med vlagatelji.
V kmetijsko gozdarskem za-
vodu zato pozivamo kmete,
ki doslej še niso oddali zbir-
ne vloge, da čim prej uredijo
registre in se za vnos vloge
prijavijo vsaj do konca aprila.
Prijavijo se lahko še pred za-
ključkom spomladanske set-
ve."

Kot je znano, je zadnji rok
za oddajo vloge 15. maj, za-
mudniki imajo sicer čas še
do 9. junija, vendar bodo v
tem primeru za vsak delovni
dan zamude prejeli za odsto-
tek manj odobrenih plačil.
Po uredbi bodo do neposred-
nih plačil upravičene le povr-
šine, ki bodo vpisane v regi-
ster kmetijskih gospodarstev
zadnji dan maja, vse kasneje
vpisane površine pa ne.

Svetovalci čakajo na prijave 
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Jelena Justin

Škofjeloško pogorje krasi-
jo številne višje ležeče kmeti-
je, zaselki in skoraj na vsa-
kem hribu je tudi cerkev. To-
krat bomo obiskali lep raz-
glednik, na katerem je cer-
kev žalostne Matere Božje. Iz
Škofje Loke se bomo odpelja-
li po Poljanski dolini do se-
maforiziranega križišča v
Poljanah, kjer bomo zavili
levo. Prečili bomo Poljanšči-
co in na koncu mostu ostro
zavili levo. Ko se pripeljemo
do vasi Hotovlja, nadaljuje-
mo skozi vas in ob lesenem
mostičku zagledamo ličen
smerokaz za Bukov vrh. Tu-
kaj se začne naša markirana
pot. Na primernem mestu
parkiramo avto in vzamemo
pot pod noge. 

Prečkamo lesen mostiček
in povsem mimo hiše preči-
mo gozdno pobočje v desno.
Pot se strmo dviga v okljukih
skozi gozd. Gremo mimo še

ene hiše in ker hitro pridobi-
vamo na višini, smo kmalu
nad njo. Markacije nas pripe-
ljejo na redkeje poraščeno
pobočje. Gremo mimo dveh
križev in se obrnemo proti
vzhodu. Celotno pot nas
spremljajo dvoje markacije:
tiste običajne planinske, t. i.
Knafeljčeve markacije, ter
markacije Poti kurirjev in ve-
zistov.

Kolovoz nas pripelje do
kmetije Platiša. Tisto dopol-
dne so se tam pasli konji. Kar
naenkrat se pojavi več poti, a
mi nadaljujemo po tisti, naj-
bolj desni in se povzpnemo
nad kmetijo. Kolovozna pot
poteka med travniki in ogra-
jenimi oborami. V njih se
običajno, baje, pasejo damja-
ki, a jaz jih videla nisem. V
tem delu, ko bomo hodili
nad kmetijo, moram opozo-
riti na dva psa, ki skrbno bra-
nita teritorij. Ko sem hodila
tam mimo, sta me oblajala, a
kljub temu, da imam nadvse

rada pasje kosmatince, mi je
bilo zelo neprijetno, kajti
njuna potuhnjena pogleda
nista govorila v prid pasji pri-
jaznosti. Bila sta spuščena in
kako bi reagirala, če bi mimo
prišel pohodnik s svojim
psom, ne vem. 

Zložno se vzpenjamo med
dvema ograjama, kjer so
markacije zelo redke. Ko sto-
pimo na slabšo cesto, je na
naši levi strani kmetija Ka-
menšek, naš cilj pa vidimo
pred seboj. Nadaljujemo po
kolovozni poti do travnika,
preko katerega se povzpne-
mo do vrha.

Začeten, strmi del poti daje
slutiti, da bi vrh lahko bil raz-
glednik. In tudi na zemljevi-
du je tako označeno. Zadnji
koraki naše poti tega občutka
ne dajejo, saj je vrh precej ne-
izrazit. Ampak, včasih nas
občutki varajo. Ko stojimo na
vrhu, se pred nami razpoteg-
ne veriga Škofjeloškega hri-
bovja; kot na dlani so Blegoš,

Koprivnik in Mladi vrh. V
ozadju se vidi planota Sori-
ške planine, pa Porezen in če
je vreme razgledno, z opra-
nim ozračjem, se vidijo tudi
špice Julijcev. 

Cerkev je na zemljevidih
označena kot Sveta Sobota,
sicer pa je posvečena žalostni
Materi Božji. Prvič je ome-
njena v urbarju leta 1501. V
osnovi gotska cerkev je bila
leta 1747 povečana in baroki-
zirana. V notranjosti so štirje
leseni, pobarvani in pozlače-
ni baročni oltarji. Glavni ol-
tar je posvečen žalostni Ma-
teri Božji in je delo Štefana
Šubica. Levi stranski oltar je
posvečen sv. Ahacu, desni
sv. Jerneju. Oltar v stranski
kapeli je posvečen sv. Not-
burgi, zavetnici kmečkega
dela. Zanimivo je, da so v
preteklosti verniki romali k
Materi Božji s prošnjo za
ozdravitev glavobola. Ne
vem, ali so bile njihove proš-
nje uslišane, a dejstvo je, če
se z glavobolom odpravimo
na Bukov vrh in se nadiha-
mo svežega zraka, bo le-ta
zagotovo izginil. Vredno je
poskusiti!

Dober namen sem imela z
Bukovega vrha nadaljevati do
Pasje ravni. A glej ga zlom-
ka! Muhasto aprilsko vreme
mi je prekrižalo načrte. Črni
oblaki, ki so napovedovali
dež, in močan, leden veter so
me prisili, da sem se spustila
v dolino po poti vzpona.

Nadmorska višina: 832 m
Višinska razlika: 432 m
Trajanje: 1 ura in 45 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Bukov vrh (832 m)

Ozdravitev glavobola
Neizrazit vrh, v spodnjem delu precej strm, je lep razglednik. 

Cerkev žalostne Matere Božje na Bukovem vrhu

V ospredju cerkev sv. Volbenka na Gabrški gori, v ozadju pa Bukov vrh s cerkvijo žalostne
Matere Božje

Janez Štrukelj

Jedi za spomladanske dni K U H A R S K I R E C E P T I121
Čemaževa enolončnica

Sestavine: 25 dag kruha, 8
dag svežega čemaža, sol, po-
per, 2 žlici oljčnega olja z bazi-
liko, 2 žlici paprike v prahu, li-
ter in pol vode, 2 žlici nareza-
nega drobnjaka.

Priprava: Kruh narežemo
na drobno. Čemaž očistimo,
operemo in drobno nareže-
mo ter posolimo. Olje z bazi-
liko segrejemo v posodi, do-
damo narezan kruh ter blan-
širan in narezan čemaž. Pre-
vidno obračamo, nekoliko
zapečemo po obeh straneh.
Nato potresemo papriko v
prahu in prilijemo hladno
vodo. Zavremo in kuhamo
pri zmerni temperaturi ne-
kaj minut, nato odstavimo z

ognja. Potresemo z nareza-
nim drobnjakom. Še vročo
juho ponudimo. Juho lahko
zmešamo s paličnim mešal-
nikom, da dobimo kremno
juho, tokrat juhi dodamo še
žlico ali dve s hladno vodo
razredčeno kislo smetano. K
juhi lahko ponudimo še zlate
kroglice ali pa kakšno drugo
primerno zakuho.

Iz čemaža lahko naredimo
tudi namaz - pesto. Naredi-
mo ga tako, da čemaž prevre-
mo, ga dobro sesekljamo ali
pa kar zmešamo s paličnim
mešalnikom, nato vežemo
še z oljčnim oljem. Pesto za-
činimo in damo v primerne
kozarce. Čemaž naj bo her-
metično zaprt. Uporabljamo
ga lahko v različne namene.

(Goveji zrezki v omaki s če-
mažem, popečeni beli kruh-
ki s čemažem itd.)

Čokoladni narastek

Sestavine: pol l mleka, vani-
lijev sladkor, 12 dag sladkorja,
10 dag masla ali margarine, 12
dag moke, 6 rumenjakov, sneg
8 beljakov, 15 dag čokolade.

Priprava: Naredimo beša-
mel, tako da maslo segreje-
mo, dodamo moko in prilije-
mo vroče mleko. Dobro me-
šamo in skuhamo. V ohlaje-
ni bešamel umešamo druge-
ga za drugim rumenjake,
stopljeno čokolado in sneg
beljakov, v katere smo vtepli
sladkor. Maso rahlo preme-
šamo in napolnimo z mas-

lom dobro namazane model-
čke in jih potresemo s slad-
korjem, da se masa ne spri-
me. Modelčke napolnimo do
tri četrtine, jih dobro zapre-
mo z namazano folijo. Peče-
mo jih v pekaču s polovico
vode 25 minut. Pudinge zvr-
nemo na krožnike in jih po-
nudimo s pripravljeno kre-
mo in toplo čokolado.

Krema: 2 rumenjaka ume-
šamo z 10 dag sladkorja, do-
damo dobro žlico škrobne
moke, zalijemo s pol l vrele-
ga mleka, začinimo z vanilin
sladkorjem in dodamo neko-
liko maraskina. Kremo ku-
hamo, da se zgosti. Ohlajeno
ponudimo.

Topla čokolada: 2 dl sladke
smetane segrejemo, dodamo

čokolado, sladkamo in dobro
prevremo. Še vročo ponudi-
mo.

Motovilec s kruhki

Sestavine: 24 dag motovilca,
2 hruški, 4 rezine popečenega
kruha, 12 dag gorgonzole.

Preliv: gorgonzola, oljčno
olje, sesekljani lešniki, sol, po-
per, paprika v prahu.

Priprava: Motovilec opere-
mo in razporedimo na krožni-
ke. Kruhove rezine popečemo
na žaru, premažemo z mas-
lom in obložimo z rezinami
gorgonzole. Še nekoliko zape-
čemo. Motovilec prelijemo s
prelivom in obložimo s pope-
čenimi kruhki. Solato okrasi-
mo z malimi paradižniki.

Otoki 21, 4228 Železniki,
Slovenija

http://www.domel.com
info@domel.com

Na Kitajskem že več let uspešno posluje naše proizvodno podjetje Domel Elec-
tric Motors Suzhou Co. Ltd.. Izkušnje zadnjih let ter hkratno načrtovano
povečanje obsega dela narekujejo povečanje nabavnih aktivnosti na kitajskem
trgu. Zato želimo tam okrepiti kadrovsko zasedbo, s predvidenim začetkom
dela v septembru oz. oktobru 2010. Vabimo vse zainteresirane, ki imate ambi-
cije in si želite novih izzivov, da se prijavite na razpis za delovno mesto

Vodja nabave in logistike v podjetju
Domel Electric Motors Suzhou Co. Ltd. 

na Kitajskem (m/ž)

Od kandidatov se pričakujejo naslednja znanja in veščine:
■  vodenje in organiziranje dela na področju nabave za proizvodnjo na 

Kitajskem (zagotavljanje kakovosti proizvodov, kakovosti vhodnih materi-
alov, nabavo materiala, ...),

■  pogajalske sposobnosti, komunikativnost,
■  samoiniciativnost, kreativnost in visoka stopnja zanesljivosti,
■  poznavanje osnov logistike in carine, skladiščnega poslovanja,
■  poznavanje tehničnih zahtev sestavnih delov oz. pripravljenost stalnega

izobraževanja,
■  zainteresiranost za delo v tujem okolju ter pripravljenost na fleksibilen 

delovni čas.

Pogoji za zasedbo delovnih mest so:
■  VII. stopnja strokovne izobrazbe ekonomske ali tehnične smeri,
■  aktivno znanje angleškega jezika (sposobnost poslovnega komuniciranja),
■  znanja s področja Windows Office, poznavanje SAP-a,
■  poznavanje standardov ISO 9001, zahtev UL, CCC, ROHS.

Kandidati/tke morajo ob prijavi predložiti kratek življenjepis in vizijo oz.
strategijo dela omenjenega področja na Kitajskem.
Pogodbo o zaposlitvi bomo z izbranim kandidatom/tko sklenili za obdobje
dveh let, po dogovoru lahko tudi za daljše obdobje.
Kandidate/tke vabimo, da pošljejo prijavo na razpisano delovno mesto v roku
15 dni od objave na naslov:
DOMEL, Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. d., Otoki 21, 
4228 Železniki, Meta Habjan, tel.: 04/51 17 140, fax: 04/51 17 122, 
e-pošta: meta.habjan@domel.si.
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Obvestila o dogodkih objavljamo v rubriki glasov 
Kažipot brezplačno samo enkrat.

Recital pesnitve Zdravka Kaltnekarja
Kranj - V počastitev dneva upora proti okupatorju in 1. maja
se bo v soboto, 24. aprila, ob 16. uri v dvoranici Društva upo-
kojencev Kranj na Tomšičevi 4 začel recital po pesnitvi
Zdravka Kaltnekarja.

Po domače pod Jurijevim klobukom
Šenčur - V Športni dvorani v Šenčurju bo koncert Po doma-
če pod Jurijevim klobukom jutri, v soboto, 24. aprila, ob 20.
uri. Nastopili bodo priljubljeni slovenski zabavni in narod-
nozabavni izvajalci

Kresovanja
Jesenice - Planinsko društvo Jesenice vabi člane in ostale ob-
čane Jesenic v petek, 30. aprila, na prvomajsko kresovanje
pri Koči na Golici. Začetek kresovanja bo ob 20. uri. 

Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 30. apri-
la tradicionalno prvomajsko kresovanje pri Valvasorjevem
domu, začelo se bo ob 21. uri.

V nekdanja nemška taborišča
Srednja Dobrava - Društvo izgnancev Gorenjske, KO Sred-
nja Dobrava, organizira sredi junija dvodnevni izlet v nekda-
nja nemška taborišča. Prijave zbirajo po tel.: 041/625 688 do
konca maja.

Na Vremščico in Slavnik
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 8. maja,
na spomladanski vzpon na Vremščico in Slavnik. Informaci-
je in prijave: Tatjana, 051/603 475 oz. tatjana.cvetko@
gmail.com; Barbara, 040/295 949 oz. bbbizjan@gmail.com
ali v pisarni društva, na lokaciji: Iskratel, vhod na škofjeloški
strani pri ambulanti ob sredah od 17. do 18. ure.

Izleti in zdravljenja kranjskih invalidov
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča člane,
da sprejema vplačilo za 7-dnevno zdravljenje v Moravskih
toplicah in v Izoli Hotel Delfin in za vpis na enodnevni izlet
za Konjušnico Slavič ter kopanje v Banovcih. Prosijo, da se
interesenti čim prej oglasite na društvu v času uradnih ur.

XVII. Pohod prijateljstva in spomina - 
Udin boršt 2010
Kokrica - Združenje borcev za vrednote NOB Kranj vabi na
tradicionalni pohod po gozdnih stezah spominskega parka
Udin Boršt pod nazivom: XVII. Pohod prijateljstva in spomi-
na - Udin boršt 2010, ki bo v torek, 27. aprila. Start je pred
trgovinskim centrom Mercator na Kokrici od 8. do 10. ure.
Čas pohoda ni omejen. Pohodniki imajo na izbiro dve trasi:
13-kilometrsko rdečo markirano pot in 7-kilometrsko modro
markirano pot. Zaključek pohoda bo ob 12. uri pred trgov-
skim centrom Mercator na Kokrici.

Na Juno goro - Globasnico
Kranj - Planinsko društvo Kranj jutri, v soboto, 24. aprila,
vabi na planinski izlet na Juno goro - Globasnico. Odhod je
ob 7. uri izpred Hotela Creina. Skupno je 3 ure gozdne poti. 

Letovanje v Izoli
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj sporočajo, da je le še ne-
kaj prostih mest za letovanje v hotelu Delfin v Izoli v terminih
od 10. do 17. ali od 17. do 24. junija, zato pohitite s prijavami.

Na Rogatec
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 8. maja
turo na Rogatec (1557 metrov) in Lepenatko (1425 metrov).
Prijave sprejemajo po tel.: 031/345 209 ali 531 55 44 v sredo
in četrtek od 18. do 19. ure.

IZLETI

PRIREDITVE

Kolesarski izlet
Kranj - Iz kolesarske sekcija kranjskih upokojencev vabijo v
torek, 4. maja, na kolesarski izlet na relaciji Kranj-Cerklje-
Komenda-Mengeška koča-Moste-Kranj. Vožnje bo za 6 do 8
ur, start pa ob 8. uri izpred društva.

Na Blegoš
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 
6. maja, na pohod na Blegoš. Prijave z vplačili zbirajo v 
društveni pisarni do ponedeljka, 3. maja.

V Tuheljske Toplice
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj vabijo v torek, 11. maja,
na izlet v Tuheljske Toplice na Hrvaškem. Prijave z vplačili
sprejemajo v društveni pisarni do zasedbe mest v avtobusu.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega vabi jutri, v soboto, 24.
aprila, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na proučevanje
Svetega pisma z okvirno temo Kaj mi pomeni Jezus. Razgo-
vor bo povezoval Vladimir Odoečić. 

Merjenje tlaka, holesterola in sladkorja
Britof - Krajevna organizacija Rdečega križa Britof-Orehovlje
obvešča krajane, da bo merjenje tlaka, holesterola in slad-
korja v krvi v soboto, 24. aprila, in sicer v Gasilskem domu
Britof od 8. do 10. ure. Po možnosti ne zajtrkujte.

Prikaz varne hoje v zimskih razmerah
Gozd-Martuljek - Planinsko društvo Gozd-Martuljk organizira
v nedeljo, 25. aprila, prikaz varne hoje v zimskih razmerah.
Zbor bo ob 6. uri pred Penzionom Špik v Gozd-Martuljku, od-
koder se boste z osebnimi avtomobili odpeljali proti Vršiču. 

Kolesarska tržnica
Vrba - Zavod za turizem in kulturo Žirovnica prireja kolesarsko
tržnico, ki bo jutri, v soboto, 24. aprila, od 10. do 19. ure na par-
kirišču v Vrbi. Kupili ali ponudili boste lahko rabljena ali nova
kolesa in rabljeno ali novo kolesarsko opremo. Za več informa-
cij lahko pokličete po tel. 040/201 929 (Janez Dolžan).

Koča na Kriški gori odprta
Križe - Planinsko društvo Križe obvešča ljubitelje planin, da
bo koča na Kriški gori odprta neprekinjeno od 24. aprila do
vključno 2. maja.

Test hoje na dva kilometra
Radovljica - Zdravstveni dom organizira prvi letošnji test
hoje na dva kilometra. Start bo pred Zdravstvenim domom
Radovljica jutri, v soboto, 24. aprila, in bo potekal na poti
okoli Oble Gorice od 9. do 10.30. Pred testom bodo udele-
ženci lahko pomerili vrednosti holesterola in sladkorja v
krvi. Pridite športno oblečeni in obuti.

Vabljene pevke upokojenke
Kranj - Pevke ŽPZ Lipa Društva upokojencev Kranj vabijo v svo-
jo sredino ljubiteljice dobrega petja Vaje imajo v prostorih 
društva na Tomšičevi 4 vsak ponedeljek in sredo ob 16. uri.

Razstava ročnih del
Nomenj v Bohinju - V nedeljo, ponedeljek in torek, 25., 26.
in 27. aprila, si v prostorih gasilskega doma na Nomenju od
10. do 19. ure lahko ogledate razstavo ročnih del.

Fotr
Predoslje - V Kulturnem domu Predoslje si monokomedijo z
naslovom Fotr lahko ogledate v torek, 4., in v torek, 11. maja,
obakrat ob 20. uri. Nastopil bo Lado Bizovičar.

Stand up komedija
Lesce - Jutri, v soboto, 24. aprila, ob 21. uri se bo v igralnem salo-
nu Casino Tivoli Lesce že drugič odvijala predstava, stand up ko-
medija s Tinom Vodopivcem in Boštjanom Gorencem - Pižamo.

Markolfa
Ljubno - V nedeljo, 25. aprila, ob 19. uri bo v Domu športne-
ga društva v Ljubnem na ogled komedija z naslovom Mar-
kolfa v izvedbi Kulturnega društva Rudija Jedretiča Ribno.

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: 21. 5.; MADŽARSKE TOPLICE: 13. - 16. 5.,  27. - 30 .5., 1. - 4. 7., 1. - 6. 7.;
BERNARDIN: 17. 5.; TOPOLŠČICA: 26. 04.; MEDŽOGORJE: 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.; NOVO: BANJA VRUČICA: 29. 4. - 2. 5.

R O K O M E T  

RD MERKUR, PODLUBNIK 1/C, ŠKOFJA LOKA

Športna dvorana Poden
NEDELJA, 25. 4. 2010, ob 18. uri

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

RD MERKUR : RK KLIMA PETEK MARIBOR

Nagrajenci nagradne križanke Gorenjskega glasa, objavlje-
ne 2. aprila 2010, so: 1. nagrada: žensko kolo Torpado Sil-
ver Life prejme: Pavla Demšar; 2. nagrada: otroško kolo
Torpado Arakno, prejme: Mitja Kos; 3. nagrada: otroška
čelada Casco, prejme: Joža Eržen.Nagrade podeljuje pod-
jetje: A2U Bikes, d. o. o. 

Betinsko 
krožišče 
na Bledu

Članek Mateje Rant v Go-
renjskem glasu nas je nekako
spodbudil, da širši javnosti
predstavimo probleme, ki se
pojavljajo ob začetku del na
južni razbremenilni cesti.
Bralci članka dobijo občutek,
da smo mi tisti posamezniki,
ki začetek gradnje onemogo-
čamo.

Po vseh razprtijah še vedno
nismo ugotovili, kdo in zakaj
se je odločil za tako megalo-
mansko spiralno krožišče, ki
v to okolje ne sodi. Seznanili
smo se le z dejstvom, da Vod-
na skupnost ne dovoli posegov
v območje potoka. Potok je
praktično odprta kanalizaci-
ja in je potreben temeljite ure-
ditve. Vse to je projektant ak-
ceptiral in zato se je v popolni
tajnosti odločil za posege v
naša zemljišča. Pri tem pro-
jektiranju se ni čutil odgovor-
nega, da bi seznanil nas, kra-
jane. Sploh ni upošteval dej-
stva, da je pred leti ob izgrad-
nji vpadnice večina od nas iz-
gubila 200 do 300 površin-
skih metrov ohišne zemlje.
Resda smo prejeli odškodni-
ne, ki pa v nobenem primeru
ne odtehtajo izgube zemljišč.

Naši vhodi na cesto resnič-
no niso povsem varni in so
delo "stroke", ki po končanih
delih zapusti delovišče. Pro-
blemi in težave navadno
ostanejo krajanom. V dvajse-
tih letih se kljub prošnjam
nismo mogli dokopati do ogle-
dala, ki bi omogočal varnejši
vhod na cesto. Sedaj pa tako
dušebrižniška skrb in pozor-
nost.

Najbolj "lovska" je novica,
da se za reprojektiranje kro-
žišča potrebuje deset let. Zna-
ni so mi projektivni biroji, ki
so zmožni v štirih mesecih
storiti to, za kar "strokovnja-

ki" potrebujejo celo desetletje.
Na občinski seji je razumnej-
ši svetnik predlagal reprojekti-
ranje, a ga je večina pod vpli-
vom "strokovnjaka" iz Ljub-
ljane gladko zavrnila. Tudi
na vprašanje svetnice, koliko
bo stala ta pustolovščina in v
kolikšnem času bo zgrajena
celotna obvoznica, ni bilo
prepričljivega odgovora.
Omenim naj še dejstvo, da na
sejo nismo bili vabljeni.

Govorice in pisanja o raz-
lastitvah moramo vzeti pov-
sem resno, saj se duh enoum-
ja in mračnjaštva še ni pov-
sem poslovil. Tudi na to mo-
ramo biti pripravljeni in
upam, da bomo tudi na te iz-
zive primerno odgovorili. 

Ljudje ob vpadnici želimo,
da se krožišče prestavi ali
ustrezno zmanjša. Posegov
na naša zemljišča ne dovoli-
mo in če strokovnjak vztraja
pri tem projektu, naj se ga na-
domesti s takšnim, ki bo imel
več razumevanja za krajino
in nas, oškodovance.

Izgovori, da mi oviramo
gradnjo, so brezpredmetni. Z
deli na obvoznici se lahko za-
čne na lokacijah, ki niso pro-
blematične. Kar se tiče razgo-
vorov z županom, jih še nis-
mo dočakali. Naš župan je si-
cer prijazen, le problematika
cest mu ni ravno boljša plat
razumevanja.

Krajani Betina resnično
želimo, da bi se problem
ustrezno uredil in da ljudje
ne bi obsojali nas, krajanov,
ki se za nastale probleme ne
čutimo odgovorne. 

Ob vseh teh dogajanjih in
skrivnih dogovorih smo prišli
do spoznanja, da je bistvo
problema očem nevidno, kot
je dejal Mali princ. In kako
presneto je imel prav.

Za oškodovane 
krajane Betina
Vladimir Lebar 

www.gorenjskiglas.si
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

NOVO garsonjero in stanovanje v pri-
tljičju primerno za lokal na Planini, ☎
04/15-62-892 10002332

GORENJA VAS -  Sestranska vas: pro-
damo enosobno stanovanje - 36 m2,
cena 52.500 EUR. Informacije: RŽV,
d.o.o., ☎ 04/51-59-300 10002258

DVOSOBNO stanovanje, Jesenice, Ti-
tova ul., 56 m2, obnovljeno, delno
opremljeno, urejena ZK, ☎ 041/375-
318 10002126

DVOSOBNO stanovanje, na Jeseni-
cah - Plavž, 42.04 m2, v bližini ZD,
pošte, banke, bolnišnice, v bloku 1.
nadstropje, na sončni legi, vpisano v
ZK, dobro vzdrževano, 58.000 EUR,
☎ 031/711-032 10002252

DVOSOBNO stanovanje za ZD, Zlato
polje, opremljeno, s kletjo, balkon, ☎
031/552-848, 041/745-393

10002253

ODDAM

SOBE, postelje, tujim delavcem na za-
časnem delu in sicer petsobno stano-
vanje 4 x po 3 postelje, s souporabo
kopalnice, kuhinje in dnevne sobe, ☎
041/711-530

10002157

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

10002264

DVOSOBNO stanovanje v stari hiši, ☎
031/456-806

10002113

DVOSOBNO stanovanje, 64 m2, na
Planini III, opremljeno, izredna lokaci-
ja, pogoj predplačilo 3 mesecev, naj-
emnina 500 EUR + stroški, ☎
041/404-960 10002250

DVOSOBNO stanovanje, na Jeseni-
cah od 1. maja dalje, ☎ 040/550-639

10002268

NAJAMEM

TRISOBNO ali štirisobno stanovanje v
okolici Cerkelj, ☎ 031/272-582,
041/973-759

10002112

HIŠE
PRODAM

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

10002244

POSESTI
PRODAM

TRAVNIK, raven 778 m2 v ZK, smer
Sv. Jošt (Pševo), cena 12 EUR/m2, ☎
041/625-606

10002284

ZEMLJO za vrtove ali travnik, ☎
041/211-602, zvečer 10002245

KUPIM

KMETIJSKO zemljišče na relaciji Vrba
- Radovljica, ☎ 031/727-035

10002331

NAJAMEM

KMETIJSKO zemljišče, primerno za
rejo konj ali manjši hlev ali skedenj z
možnostjo izpusta. Vsaj 0.5 ha, na rav-
nini, v občini Kranj, Šenčur, Cerklje,
Preddvor ali Naklo, ☎ 041/598-009

10002292

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

POSLOVNE PROSTORE v IOC na
Savski cesti v Kranju (bivša Trenča), ve-
likosti od 200 do 1.000 m2, cena
2,95 eur/m2, ☎ 041/426-898

10002263

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

HONDA CR-V 4 x 4, l.2000, kovinsko
sive barve, klima, odlično ohranjen,
cena 5.850 EUR, ☎ 041/819-642

10002304

HYUNDAI Accent 1.3 LS, l. 95, regist.
potekla, vozen, nove roke, amortizerji,
200 EUR, ☎ 031/447-904

10002287

OPEL Zafira 2.0 TDI diesel, siva srebr-
na, 11-2003, klima ABS, el. stekla, ga-
ražiran, nekaramboliran, prvi lastnik,
redni Opel servis, ugodno, ☎ 041/
242-394 10002344

VOLKSWAGEN Golf 1.9. TDI 5-vratni,
105 KM, l. 05, model Sport line,
140.000 km, ☎ 041/860-975

10002266

MOTORNA KOLESA
PRODAM

MOPED avtomatik v celoti obnovljen,
☎ 041/686-813

10002306

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

LETNE gume Continental 175 65
R14, nove, nerabljene, 4 kom, cena
120 eur, ☎ 051/813-833

10002274

TEHNIKA
PRODAM

MONITOR Samsung za računalnik, še
nov (zapečaten), po polovični ceni 80
EUR, ☎ 041/214-164

10002285

TELEVIZOR Samsung in aparaturo za
Siol TV, ☎ 041/727-924

10002234

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

STRUŽNICO Traub, stružna dolžina
100 cm, 1 glava 3 pakne + Amerikan-
ka, 1 glava 4 pakne + Linetor, ☎
04/23-24-638, 031/844-960

10002233

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SMREKOVE plohe, ☎ 031/271-151
10002281

VEČ dolžinskih metrov ‘štang’ za plot
okoli vikendov, so olupljene, suhe,
cena po dogovoru, ☎ 041/626-836

10002330

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

OKROGLA mešana drva, ugodno, ☎
031/340-843 10002251

SUHA bukova drva, okolica Bleda, ☎
031/572-659

10002276

SUHA bukova in mešana drva z dosta-
vo, ☎ 031/864-145 10002299

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

KAVČ, raztegljiv in dva fotelja, ☎
040/245-330 10002340

IŠČEM

KUHINJSKI element za vgradnjo peči-
ce in kuhalne plošče (60 cm), ☎
041/330-013 10002243

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

MINI pralni stroj Gold-kind, nov, zaradi
selitve, zelo ugodno, ☎ 041/602-395

10002255

PODARIM

VGRADNJO pomivalno korito s pipo in
vgradni štedilnik, plin-elektrika, rjave
barve, ☎ 040/255-509

10002275

VRTNA OPREMA
PRODAM

OKRASNI vrtni vodomet višine 1.5 m,
☎ 030/307-057 10002323

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko, uglasitev C,
F, B, nova, zelo ugodno, ☎ 041/451-
603 10002342

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

ŽENSKO mestno 27-colsko kolo, 10
prestav, vsa oprema, nove gume, ☎
041/858-149

10002324

ORBITREK in mizo za dvigovanje uteži
s štango in utežmi s pasom, ugodno,
☎ 051/323-740 10002289

TURIZEM
ODSTOPIM kabino za dve osebi na
barki - križarjenje po Jadranu od
01.08.2010 do 11.08.2010, ☎ 040/
579-402 10002065

ODDAM

APARTMAJE v Metajni, hiša na plaži,
☎ 00385/989-230-982

10002343

OPREMLJENO počitniško prikolico v
Istri oddam podjetju ali privatniku za
celo sezono v najem, ☎ 040/713-517

10002291

HOBI
PRODAM

KOMPLET evro kovancev, Ciper, Po-
rtugalska, Finska, Slovaška, ☎ 041/
276-485 10002329

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE na temo tarota in križeve-
ga pota, knjige (ezoterika), po dogovo-
ru tudi izdelam, ☎ 040/567-544

10002325

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

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

■ zakoličbe objektov, komunalnih vo-
dov, cest

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

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Šorlijevo naselje, dvosobno v
III. nadstr. izmere 64,82 m2, l. izgr.
1968, kopalnica v celoti obnovljena,
ostalo potrebno obnove, cena
99.000,00 EUR.
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v III.
nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno l.
2005 (kopalnica, WC, CK na plin) vpi-
sano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 EUR.
Kranj, Planina I, dvosobno + 2 kabine-
ta, 5. nadstr. v izmeri 93,81 m2, l. izgr.
1976, delno obnovljeno l. 2005 -
okna v spalnicah, radiatorji, vsi pri-
ključki, vpisano v ZK, lepo ohranje-
no, cena 132.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 77.500,00
EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NAJEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko pri-
tlična hiša tlorisa 30 m2 na parceli
velikosti 500 m2, l. izgr. 1951, v celo-
ti prenovljena in opremljena l. 2009,
v pritličju - kuhinja, jedilnica z dnev-
no sobo, WC, v nadstr. - spalnica,
pomožni prostor in kopalnica, CK,
največ za dve osebi vseljivo takoj,
cena 630,00 EUR/mesečno + stroški
+ 2x varščina.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske 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,
visokopritlična tlorisa 10x8 m2 na
parceli 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 vključe-
na 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, prenov-
ljeno l. 2005, višina stropa 5 m, mož-
nost dostave (rampa), samostojni
vhod, cena 465 EUR/m2, lahko tudi
za najem po ceni 4,5 EUR/m2 + stro-
ški.
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 manjša
brunarica, l. izgr. 1997, cena
220.000,00 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.

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

ENOSOBNA STANOVANJA PRO-
DAMO:
ŠK. LOKA center - 42 m2, popolno-
ma obn. 2005, 2./III, opremljeno, vsi
priključki. 75.000 EUR
RADOVLJICA - 47 m2, l. izg. 83, za-
menjana okna, prebrušen parket, CK,
tel, 4./VI. Vzdrževano stanovanje v
urejenem okolju 85.000 EUR.
Možno obročno plačilo.
KRANJ mesto - 46 m2, l. izg. 07,
2./III, vsi priključki 86.620 EUR. 
Za informacije o ostali ponudbi
vabljeni na 

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

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

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

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

www.a jp .s i

LOTO
Rezultati 32. kroga - 21. aprila 2010

2, 6, 7, 20, 26, 31, 33 in 38
Lotko:0 4 7 4 9 8

Loto PLUS: 2, 7, 13, 24, 27, 30, 33 in 22

Predvideni sklad 33. kroga za Sedmico: 420.000 EUR
Predvideni sklad 33. kroga za Lotka: 345.000 EUR
Predvideni sklad 33. kroga za PLUS: 390.000 EUR

Rešitve nagradne križanke križanke AH Vrtač, ki je bila objav-
ljena v Gorenjskem glasu št. 24, 26. marca 2010. Pravilno
geslo nagradne križanke se glasi: IZKORISTITE EKO SUB-
VENCIJO V AVTOHIŠI VRTAČ. Med prispelimi rešitvami je
komisija izžrebala sledeče nagrajence. 1. nagrado - eno-
dnevno uporabo nove Škode Superb prejme Marjan Horvat,
Kranj; 2. nagrado - enodnevno uporabo nove Škode Yeti prej-
me Monika Kuhar, Duplje; 3. nagrado - dežnik Avtohiše Vrtač
prejme Magdalena Košir, Begunje na Gorenjskem. Na-
grade Gorenjskega glasa prejmejo: Gašper Dobravec, Med-
vode; Stane Zupin, Kranj in Jožef Kocijančič, Radovljica. 
Nagrajencem iskreno čestitamo!

Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list
RS štev. 33/07) in 12. ter 78 člena Statuta Občine Naklo (Uradni list RS, št.
88/07) župan Občine Naklo objavlja

JAVNO NAZNANILO
o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka odloka o Občinskem 

podrobnem prostorskem načrtu območja POD POLICO
in OKOLJSKEGA POROČILA

1. člen
Javno se razgrne dopolnjeni osnutek Občinskega podrobnega pros-
torskega načrta POD POLICO, ki ga je izdelala družba DOMPLAN D.D.,
pod številko UD/416-82/08, marec 2010 in OKOLJSKO POROČILO, ki ga
je izdelala družba MARBO, d.o.o., pod številko 97/1-2009, marec 2010.
Predmet razgrnjenega gradiva je območje kjer delujejo družbe PRIMORJE,
BREZA in TRAMIN s pripadajočo infrastrukturno ureditvijo in območje
ureditve brežine.

2. člen
Območje OPPN dele ali celotna zemljišča naslednjih parcelnih številk: 432/3,
418/3, 418/2, 418/1, 417/2, 415/2, 406/8-del, 406/10, 177/2, 177/1, 176/4,
176/3, 176/3, 176/2, 176/1, 175/3, 175/2, 175/1, 172/8, 172/7, 172/6, 172/5,
172/4, 172/3, 172/2, 172/1, 171/5, 171/4, 171/3, 171/2, 171/1, 170/2, 169/5, 169/4,
169/3, 169/2, 169/1, 167/8, 167/1, 166/15, 164/1, 163/2, 162/2, 162/1, 160/2,
160/1, 158/6, 158/4, 147/1, 146/8, 146/3, 141/3, 140/6, 140/12, 140/10, 181,
180, 179, 178, 168, 161, 159 vse k.o. Pivka. Velikost območja je 13,8ha.

3. člen
Dopolnjeni osnutek bo razgrnjen na sedežu Občine Naklo v času uradnih
ur občinske uprave od 5. maja 2010 do 7. junija 2010.

4. člen
Med javno razgrnitvijo dopolnjenega osnutka Občina Naklo sklicuje javno
obravnavo, ki bo organizirana 19. maja 2010, ob 16. uri v sejni sobi Občine
Naklo.

5. člen
Pisne pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo podajo zainteresirani na
naslov: Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo ali vpišejo v knjigo
pripomb na sedežu Občine Naklo. Rok za oddajo pripomb poteče zadnji
dan javne razgrnitve.

6. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 3505-0001/2009-26/2010
Datum: 23. 04. 2010

ŽUPAN JANEZ ŠTULAR
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KUPIM

MAKSIM GASPARI, slike, risbe, raz-
glednice in vse ostalo, ☎ 041/743-
830 10001998

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

ČEBULICE gladiol ter sadike paprike,
paradižnika ter ostalih povrtnin, Smo-
lej, Luže 22 a, ☎ 041/789-608

10002027

JAGODE - vzpenjalke in rože - trajnice,
☎ 04/25-03-127, 070/280-706

10002271

SADNE SADIKE starih, novih sort in
asimine odprto od 8. do 18. ure, ☎
01/36-43-195, 041/558-448, 041/
841-843 10002224

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

BENCINSKI okopalnik ali frezar CMI,
nov, ugodno, ☎ 031/307-146

10002296

BOČNO kosilnico SIP, britev 165, ☎
04/53-38-851 10002239

CIRKULAR, kovinski, prevozen z mizo
in koritom, ☎ 031/352-605

10002305

KOSILNICO Muta Maestral, malo rab-
ljeno, staro 3 leta, ☎ 041/364-504

10002256

MOTORNO kosilnico BSC 630 MAX z
dodatno opremo, ugodno, rabljena 20
ur, ☎ 041/764-239

10002286

PRIPRAVA za izdelavo butar, s škrip-
cem za večjo silo zategnitve, teža 7,5
kg, cena 75 EUR, ☎ 040/383-733

10002288

ROTACIJSKO kosilnico SIP 165, do-
bro ohranjena, ☎ 041/632-486

10002225

SAMONAKLADALKO SIP 16-6 s kar-
danom in pajek SIP 3.5 m, ☎
031/537-269 10002337

TRAKTOR Belorus, 82 KM, l. 82 z vi-
tlom, ☎ 051/269-576

10002238

TRAKTORSKO kosilnico BSC 404,
sadilec za krompir Hmezad in samona-
kladalko SIP Novi Pionir, ☎ 051/673-
752

10002321

VRTNI prekopalnik, Gomark 6.5 KM,
10 delovnih ur, s priključki, reduktor,
orni in osipalni plug, železna kolesa,
kline za frezo, ☎ 041/753-574

10002247

KUPIM

FREZO za zemljo, Tomo Vinkovič, pri-
klop na 4 vijake, lahko tudi v slabšem
stanju, ☎ 041/677-605

10002322

PAJEK na 4 vretena, majše izvedbe,
☎ 04/25-31-655 10002308

SEKULAR za žaganje drv, ☎ 041/
985-977

10002300

TRAKTOR Univerzale, Zetor, Štore,
IMTali Torpedo, lahko tudi v slabšem
stanju, plačilo takoj, ☎ 041/849-876

10002262

PRIDELKI
PRODAM

AKCIJSKA prodaja vina iz Zgornje Vi-
pavske, bela in rdeča, možna dostava,
za s.p. urejeni dokumenti, ☎
031/448-654 10002302

BELI krompir za saditev, lanski uvoz,
☎ 04/53-31-280 10002237

DOMAČA sveža jajca se dobijo po
ugodni ceni, ☎ 04/23-28-858

10002290

DVE VREČI semenskega krompirja
desire 50 kg - uvoz, ☎ 04/25-51-464

10002282

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

10001886

KRAŠKI teran, cena 2 EUR/l in meša-
no belo vino, cena 1 EUR/l, možna
dostava, ☎ 031/795-008 10002124

KRMNI krompir, ☎ 041/243-722
10002248

KROMPIR zgodnji in pozni, ☎
031/585-345 10002249

KROMPIR, jedilni in krmni ter ječmen,
☎ 040/355-865

10002270

KROMPIR za krmo in sajenje ter jabol-
ka, ☎ 031/311-417

10002303

KROMPIR beli jedilni, kakovosten in
krmni, ☎ 041/293-915

10002309

KROMPIR beli, rdeči, jedilni, krmni in
krompir za saditev, ☎ 041/971-508

10002328

KROMPIR za seme, arow in adora, ☎
04/25-71-139, 030/397-303

10002341

KVALITETNO balirano seno in pajek
SIP 230, ☎ 04/25-21-685

10002307

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega en teden,
☎ 031/360-410 10002242

BIKCA simentalca, težkega 140 kg, ☎
031/225-062 10002272

BIKCA simentalca, težkega 100 kg, ☎
051/230-044

10002313

BIKCA križana LS- ČB, stara 10 dni in
koze z mladiči, Lahovče 57, ☎
041/771-302 10002317

BIKCA lisaste pasme, starega 4 mese-
ce, ☎ 041/347-503

10002335

ČB BIKCA in teličko, staro 10 dni, ☎
04/25-61-600

10002269

DVA ČB bikca simentalca, ☎ 031/
229-125

10002260

DVA ČB bikca, ☎ 031/596-077
10002320

DVE TELICI, prva breja 8 mesecev in
druga 6 tednov, ☎ 04/25-25-879

10002318

ENOLETNE kokoši nesnice, Koprivni-
kar, Golnik 15, ☎ 041/337-678 1

0002310

JAGNJETA za zakol ali rejo. Po vaši
želji očistim in pripeljem na dom, ☎
041/566-429

10002277

JAGNJETA za rejo ali za zakol, ☎
040/539-023

10002319

KOBILI, stari 4 in 10 let, slovenska to-
plokrvna pasma, ☎ 041/632-486

10002226

KRAVO, ☎ 041/203-518 10002295

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

10002236

OVCO, živo ali zaklano, ☎ 031/309-
694 10002241

OVNA za pleme, starega 4 leta, ☎
04/25-03-611 10002298

PUJSKE za nadaljnjo rejo ali odojke in
mešana drva, ☎ 041/581-019

10002279

PURANE, stare 7 tednov, za nadaljnjo
rejo, ☎ 041/205-929 10002235

RJAVE jarkice v začetku nesnosti, Sta-
nonik, Log 9, Škofja Loka, ☎
041/694-285 10002326

SANSKEGA kozla, starega eno leto,
brez rogov za pleme, ☎ 04/53-15-
118

10002312

TELICO limuzin, staro 21 mesecev,
pašno, za nadaljnjo rejo ali zakol, ☎
04/57-21-678

10002240

TELICO LS/LIM, pašno, brejo 5 me-
secev, ☎ 04/51-46-117

10002301

TELICO simentalko, težko 200 kg, ☎
04/53-14-937

10002311

TELIČKO ČB-BBP, staro en teden, ☎
041/833-872

10002297

TELIČKO križanko LS/šarole, staro
10 dni in krmni krompir, Prebačevo
45, ☎ 031/247-805

10002314

TRI BIKCE, mesne pasme, težke 300,
200, in 150 kg, ekološka reja, ☎
041/734-112 10002273

KUPIM

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

10002280

VEČ simentalcev od 250 - 350 kg, ☎
04/25-21-695, 040/213-806

10002316

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DOSTAVA hrane zaposli iskušenega
picopeka, Justr d.o.o., Sejmišče 1,
Kranj, ☎ 031/437-816

10002345

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

10002200

ROLLY BAR KRANJ, zaposlimo dekle
za delo v strežbi, delo je dvoizmensko,
možnost redne zaposlitve, Jus Rok
s.p., Reginčeva 4, Kranj, ☎ 040/516-
616, Rok

10002267

ZAPOSLIMO picopeka, nudimo redno
delovno razmerje, 2A, d.o.o., Zgornje
Bitnje 32, Žabnica, ☎ 070/714-115

10002283

ZAPOSLIMO voznika kategorije C, za-
želena tudi kategorija E, Agro mobil,
d.o.o., Letališka ul. 37, Šenčur, ☎
041/698-385

10002338

IŠČEMO pastirja za planinsko pašo na
planini Šija od 10. 6. do 15. 9. ‘10. Pri-
jave pošljite do 1. 5. ‘10 na naslov:
Agrarna skupnost Šija, Peračica 7,
4243 Brezje

10002246

OFSET STROKOVNJAKA (tiskarja) ta-
koj redno zaposlimo, Tiskarna GTO
Košir, d.o.o., Zgornje Bitnje 277,
4209 Žabnica, ☎ 041/612-033

10002336

IŠČEM

DELO na vašem domu, čiščenje sta-
novanjskih hiš, Kranj okolica, Tržič
okolica, ☎ 031/227-726

10002254

DELO, čiščenje, likanje, varstvo otrok,
pomoč starejšim, imam izkušnje, ☎
051/428-551 10002259

DELO, čiščenje, mlajša upokojenka,
☎ 070/702-144

10002265

DELO, likam po domovih, generalno
pospravljam stanovanja, hiše, lahko
tudi popazim na starejše gospe ali
otroke, ☎ 070/353-881

10002327

DELO, KV natakar z izkušnjami pri delu
v gostinstvu iščem primerno zaposlitev,
☎ 051/728-243

10002333

DUO ROLO išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
☎ 041/224-907 10002168

POSLOVNE
PRILOŽNOSTI
PRODAM

DOBRO vpeljan original Ergoline solar-
ni studio v Kranju, ☎ 041/738-050

10002029

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

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

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

GRADBENO PODJETJE KRANJ - 1
d.o.o., Zupanova 6, Šenčur izvaja vsa
gradbena dela, notranje omete, vse vr-
ste fasad, adaptacije, novogradnje, tla-
kovanje dvorišč, kvalitetno, hitro in po-
ceni, ☎ 051/354-039

10002187

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

NUDIMO VAM frezanja vrtov in ureja-
nje okolice, Branko Gašperšič, s. p.,
Šorlijeva ul. 19, Kranj, ☎ 040/993-
406

10002231

SLIKOPLESKARSKA notranja dela za
vas ugodno in kvalitetno izvaja Jernej
Balanč s.p., slikopleskarstvo, Čepulje
7, Kranj, ☎ 031/842-788, jernej.ba-
lanc@siol.net

10001971

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

UREJANJE IN VZDRŽEVANJE zele-
nih površin, vrtov in grobov, ureditev
poslovnih prostorov, svetovanje, načr-
tovanje vrta, tlakovanje dvorišč, Mira
Lesičar Grbič s.p., Trg Rivoli 3, Kranj,
☎ 051/817-881

10002188

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

ŽELITE novo podobo stanovanja, po-
kličite slikopleskarstvo Aleš Jankovič
s.p., Struževo 2 f, Kranj, ☎ 031/641-
007

10002334

IŠČEM

IŠČEM izkušeno gospo za 1 x teden-
sko čiščenje hiške na Šenturški Gori,
☎ 041/827-627

10002293

IŠČEM POMOČ pri čiščenju stanova-
nja, ☎ 031/628-065

10002339

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

USPEŠNO inštruiram angleščino za
OŠ in SRŠ, Mateja Brejc, s.p., Zadra-
ga 25, Duplje, ☎ 031/670-442

10002315

ZASEBNI STIKI
ŽENITNA posredovalnica Zaupanje
ima preko 2000 oglasov, ponudbe za-
stonj za mlade ženske, ☎ 031/836-
378

10002066

ZAHVALE
ZAHVALJUJEMO se vaščanom La-
hovč za množično udeležbo v akciji
Očistimo Slovenijo v enem dnevu in
sponzorjem za pogostitev.

10002294

RAZNO
PRODAM

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

10002204

MOTORNO kosilnico, 300 eur ter sta-
ro češnjevo spalnico in nekaj kosov
pohištva, ☎ 041/775-585

10002232

PODBOJE oreha, 5 kom, staro spalni-
co češnja, dve hrastovi kadi za nama-
kanje sadja in šlihte sani vprežne, ☎
041/625-688 10002257

KUPIM

KOMAT za konja 22 col in prodam mo-
ško kolo, otroško vrtno gugalnico in
pomivalni stroj, ☎ 041/583-870

10002278

PODARIM

PASJO uto za nemškega ovčarja, ☎
040/951-707 10002261

22 MALI OGLASI, ZAHVALE info@g-glas.si
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ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je po hudi bolezni zapustil dragi mož,
oče, stari oče, brat, tast, stric

Peter Fojkar
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste pokojnega v tako velikem številu pos-
premili na zadnji poti. Posebno zahvalo izrekamo dr. Mariji Za-
man in patronažni sestri Dragici Arnol ter osebju bolnišnice
Golnik. Zahvaljujemo se tudi g. župniku dr. Alojziju Snoju za
mašno daritev in pogrebni obred ter Loški komunali. Vsem
imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena, hčerka in sinova z družinami, sestre in bratje
Škofja Loka, 12. aprila 2010

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Ivan Koglar
Ohranili ga bomo v trajnem spominu.

Zavarovalnica Triglav, d. d.
Območna enota Kranj

ZAHVALA

Ni je smrti, ni, 
samo tišina je,
tišina, ki boli.
(T. P.)

10. aprila smo se poslovili od dragega moža in očeta

Franca Pogačnika
Iskreno se zahvaljujeva vsem, ki ste mu pomagali v njegovi hudi bolezni in se 

na njegovi zadnji poti poslovili od njega.
Hvala za vse!

Žena Mira in hči Brigita
Dolenja vas, 8. aprila 2010

ZAPOSLIMO samostojnega
pomočnika na delovnem

mestu STROJNIH INŠTALACIJ: 
vodovod, centralna (m/ž)

041/358-466
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ZAHVALA

V 98. letu starosti nas je zapustila naša draga mati, babica, pra-
babica, sestra in teta 

Marija Peternelj
rojena Obed, po domače Grohcova mama iz Podgore

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje in sveče. Zahva-
ljujemo se tudi govorniku Antonu Bogataju, gospodu župniku,
pevcem iz Stare Oselice in sosedom, za lepo opravljen pogreb.
Hvala vsem, ki ste se od nje poslovili in jo pospremili na zadnji
poti.

Vsi njeni

V SPOMIN

Ko umremo, umremo za dolgo ...

Včeraj, na dan Zemlje, je minilo natanko petnajst let, odkar je
odšla onkraj naša draga

Marta Tepina 
rojena Cegnar, (1936-1995)
upokojena računovodkinja Občinskega sindikalnega sveta
Kranj iz Stražišča

Še vedno jo imamo v svojih hvaležnih mislih: Milan, Savina,
Rasti, Ksenija, Aljaž, Ajda in Ajša

ZAHVALA

V 96. letu starosti je dotrpela naša draga mama, stara mama,
teta, babica in prababica

Alojzija Čelik
po domače Medvedova mama z Loma pri Poljanah

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sovaščanom, prijatel-
jem in znancem, ki ste jo pospremili na zadnjo pot, za podarjeno
cvetje, sveče, izrečena sožalja in darove za maše. Zahvaljujemo se
g. župniku Jožetu Hauptmanu za lepo opravljen pogrebni obred,
g. župniku Romanu Poljaku za večletne obiske in molitve na
domu. Hvala pogrebnemu zavodu Hypnos za vso pomoč, pevcem
za lepo petje in vsem, ki ste se ji poklonili ob njenem slovesu.

Žalujoči: hčerki Pavla in Tilka ter sin Ciril z družinami
Grenc, Gor. Žetina, Kranj, 16. aprila 2010

V SPOMIN

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

Nejc Katrašnik
2. 6. 1992 - 21. 4. 2008

Nejc, pogrešamo te!

Ati, mami, Katjuša
Škofja Loka, april 2010

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, stari oče, brat,
stric in tast

Janez Kveder
p. d. Točov ata

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vašča-
nom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvet-
je, sveče, sv. maše in spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahva-
ljujemo se osebju DSO Preddvor, g. kaplanu, pevcem, pogrebni
službi Navček za lep pogrebni obred. Hvala vsem imenovanim
in neimenovanim, ki ste našega očeta spoštovali in se poklonili
njegovemu spominu.

Vsi njegovi
Visoko, Srednja vas, 8. aprila 2010

ZAHVALA

Hvala ti Jan, ker smo smeli deliti življenje s tabo.
Počivaj v miru, v naših srcih pa boš živel še naprej.

Po dveletnem boju s hudo boleznijo je mesec dni pred 17. rojst-
nim dnem odšel med angele naš dragi sin, nečak, bratranec,
prijatelj, sosed, sošolec in soigralec

Jan Žun
iz Trboj

Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga v času njegove bolezni spodbu-
jali, ga obiskovali, mu pisali ali v mislih pošiljali dobre misli.
Hvala vsem prijateljem, ki ga kljub dolgi odsotnosti niste poza-
bili. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ga v tako velikem številu pos-
premili na njegovi zadnji poti in mu pripravili nepozabno slo-
vo. Zahvala vsem za podarjeno cvetje, sveče, svete maše in de-
narno pomoč. HVALA.

Žalujoči: mami Irena, teta Majda, Tone, Tjaša in Melita z družino
Trboje, Prebačevo, 15. aprila 2010

ZAHVALA

V 97. letu nas je zapustil naš dragi oče, stari oče, praded, stric in tast

Viktor Mazi
po domače Ušinov ata iz Zabukovja

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, sodelavcem
Zavarovalnice Triglav, OE Kranj, prijateljem in znancem za po-
darjeno cvetje, sveče, sv. maše in izrečena pisna in ustna sožalja.
Posebno zahvalo smo dolžni dr. Jerajevi in dr. Terčonu iz ZD
Stražišče ter bolnišnici Golnik. Zahvala gospodu župniku iz
Šmartina Bojanu Likarju za lepo opravljen pogrebni obred,
pevcem bratov Zupan in pogrebni službi Navček. Še enkrat iskre-
na hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga v tako ve-
likem številu pospremili na njegovi zadnji poti.

Vsi njegovi
Zabukovje, Kranj, Gorenja vas, april 2010

ZAHVALA

V 76. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče, stari oče,
brat, stric, svak in tast

Avgust Zupan
iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom,
bivšim sodelavcem in delavcem Zavarovalnice Triglav, d. d., gasil-
cem, pevcem ter drugim znancem, ki ste se v tako velikem številu
udeležili pogreba, izrekli sožalje, darovali za maše, cvetje in sveče.
Zahvala tudi njegovi osebni zdravnici dr. Jožefi Jeraj za njeno dol-
goletno zdravniško oskrbo ter gospodu župniku Franciju Godcu za
slovesno opravljen pogrebni obred, izrečene besede tolažbe in nje-
govo duhovno oskrbo. Hvala gospodu Alešu Klementu iz Zavaroval-
nice Triglav, d. d., OE Kranj, za poslovilni govor ter vsem pevcem in
pogrebni službi. Vsem imenovanim in neimenovanim, ki so nam
ob težkih trenutkih stali ob strani, še enkrat iskrena hvala. 

Žalujoči: žena Minka, hči Nuša in sin Aleš z družinama, sestre
Minka, Rozi in Štefka z družinami, zet Brane, snaha Mateja ter
ostalo sorodstvo
Kranj, 15. aprila 2010

ZAHVALA

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi drage mami, mame, sestre,
tete, sestrične in botre

Marije Knez 
roj. Kalan iz Škofje Loke

se najlepše zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, sodelav-
cem, prijateljem ter znancem, ki ste jo spodbujali v času njene
bolezni, jo obiskovali in ji stali ob strani. Iskrena hvala vsem, ki
ste nam v najtežjih trenutkih pomagali po najboljših močeh.
Hvala vam za izražena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje,
sveče in svete maše. Prisrčna hvala tudi vam, ki ste se prišli 
poslovit od nje in jo pospremili na njeni zadnji poti.
Ohranite jo v lepem spominu.

Žalujoči vsi njeni
Škofja Loka, april 2010

Čudno, kako prazen je svet, 
ko umre en sam človek.
(Dante)

Spomin je svetloba,
ki dušo obliva,
spomin je ljubezen,
ki v srcih prebiva.
(N. N.)

Prva rosa jutra solza bo narave,
ki pogrešala bo tvoj korak.
V raju pod Joštom, kjer užil si svoje dni,
te v srcu ohranil bo vsak.
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes in jutri, v soboto, bo pretežno oblačno, občasno bo
rahlo deževalo. V nedeljo bo prevladovalo sončno vreme.

PETEK
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Mirko Smukavec, Polje: 

"Zakon, kot je zdaj zastav-
ljen, se mi zdi dober. Treba
bi ga bilo sprejeti čim prej,
ker se že predolgo vleče.
Edino območje Vogla bi bilo
po moje treba izvzeti iz par-
ka zaradi razvoja."

Boštjan Bogataj

Kranj - "Ne verjamem, da se
bo z mojo izpostavljenostjo
karkoli spremenilo, vendar
me zelo motijo številne nove
postavke pri obračunavanju
dobave in čiščenja vode,"
pravi Jože Mrgole iz Struže-
vega v Kranju. Na položni-
cah ni nobene obrazložitve
zakaj, vendar se je znesek v
dobrem letu povišal za pri-
bližno štirikrat. Razlog so
številne omrežnine - za
vodo, za odvajanje in čišče-
nje vode ter števnina. 

"Junija lani smo se priklju-
čili na kanalizacijo, za kar
sem moral plačati 1400 ev-
rov. Priključitev je pozitivna,
povečani stroški iz 0,8 evra
na tri evre pa seveda ne. Ali
isto čaka vse Kranjčane?" po-
jasnjuje in sprašuje Mrgole.
"Nove postavke na računih
smo lani uvedli v Mestni ob-
čini Kranj, Medvodah in
Šenčurju," pojasnjuje Klara
Škrabec iz Komunale Kranj
in nadaljuje: "V Kranju so
nove t. i. omrežnine (voda,
odvajanje in čiščenja), v pre-
ostalih dveh občinah pa
omrežnina vode."

Omrežnine se obračunava-
jo glede na zmogljivost pri-
ključkov (moč vodomera) in
niso vezane na količino po-
rabljene vode, razloži in na-
daljuje: če Kranjčani odvajajo

vodo v greznico, jim obraču-
najo vodarino (glede na po-
rabljeno vodo), omrežnino
vode (moč vodomera), okolj-
sko dajatev za onesnaževanje
okolja in števnino (dimenzija
vodomera). Če pa so priklju-
čeni na javno kanalizacijsko
omrežje, jim obračunajo vo-
darino (glede na porabljeno
vodo), omrežnino vode (moč
vodomera), odvajanje (po-
rabljeno vodo), omrežnino
odvajanja (moč vodomera),
čiščenje (porabljeno vodo),

omrežnino čiščenja (moč vo-
domera) in števnino (dimen-
zija vodomera).

"Zbrani denar iz vodarine
bomo namenili za pokriva-
nje stroškov za preskrbo s
pitno vodo, medtem ko so
omrežnine namenske. Z nji-
mi bomo gradili javni vodo-
vodni sistem in širili javno
kanalizacijsko omrežje. Za
vse to potrebujemo veliko
denarja, med pomembnejše
vire pa spadajo prav omrež-
nine," pojasnjuje Škrabčeva.

Višina omrežnin glede na
dimenzijo vodomera je bila
oblikovana v skladu s Pravil-
nikom o metodologiji obli-
kovanja cen storitev obvez-
nih občinskih gospodarskih
javnih služb, ki so jih potrdi-
li mestni oziroma občinski
sveti. Na Komunali Kranj pa
nam niso odgovorili, koliko
denarja zberejo iz posamez-
nih omrežnin na leto, niti za
koliko so se v zadnjem letu
povišale. Po izračunih naše-
ga bralca za 375 odstotkov!
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Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Saša Pretnar, Bohinjska 
Bistrica: 

"Sedanja situacija je že pre-
rasla okvire obstoječega za-
kona, zato bi bilo treba do-
reči, v kakšnih okvirih omo-
gočiti razvoj. Glede tega je
ta čas sporen zlasti Vogel."

Andrej Stare, Nomenj: 

"Sem za izločitev Vogla iz
parka, da se mu omogoči
posodobitev. Sedež parka
pa bi bilo treba preseliti v
Bohinj, da bi zaposlitev do-
bili tudi domačini, ki znamo
park bolj ceniti."

Hinko Hajne, Bohinjska 
Bistrica: 

"Zakon je podprl naš župan,
zato mu zaupam, saj se po-
teguje za nas Bohinjce. Park
je bil sicer v začetku preveč
široko zastavljen, sedanje
območje je sprejemljivejše."

Angela Pekolj, Bitnje: 

"Predpisi so že v sedanjem
zakonu prestrogi. Z možem
sva želela svisli predelati v
stranišče, pa sva morala po-
dreti, ker so naju prijavili.
Nas, domačine, povsem za-
tirajo."

Tudi do štirikrat višji računi 
Po priključitvi na javno kanalizacijsko omrežje morajo Kranjčani plačevati tudi za 375 odstotkov višje
račune!

Žiri

Danes odprtje klekljarskih dni v Žireh

Z uvodno slovesnostjo in odprtjem razstav bodo od današ-
nje 18. ure v Žireh začeli enajstdnevni maraton prireditev v
čast slovenski čipki. "Kleklja lahko kdorkoli, tako mladi kot
starejši, tako fantje kot ženske. Ponavadi so klekljali ob zim-
skih dopoldnevih, danes pa klekljamo kadarkoli, za razstavo
pa smo intenzivno ustvarjali več kot pol leta," je povedala
Marica Albreht, predsednica Klekljarskega društva Cvetke.
Na četrtih Slovenskih klekljarskih dnevih bo društvo predsta-
vilo nekaj novosti. Izdali so knjigo Evropa v čipki, tako je na-
slov tudi bogati razstavi grbov in zastav Evropske unije, pred-
stavljeni bodo modni dodatki iz čipk, pripravili so literarni
natečaj na temo Poezija bele nitke, katerega zaključek bo v
petek, 30. aprila, s podelitvijo nagrad. Osrednji dan klekljar-
skih dni bo nedeljsko tekmovanje (2. maj) v klekljanju. Naj-
prej se bodo v šaljivem klekljanju pomerili mladi, sledilo bo
tekmovanje klekljarjev v širokem risu, vzporedno bodo pote-
kala tudi športna tekmovanja. Žirovska čipka sicer spada
med kranjske čipke, ki so bolj kvalitetne od južnih, meja pa
je nekdanja Rapalska meja. Članom društva so se letos konč-
no uresničile želje po zaščiti t. i. Čipke dežele Kranjske. B. B.

Šenčur

Nocoj slovesnost ob občinskem prazniku

Nocoj ob 19. uri bo v domu krajanov v Šenčurju slavnostna
akademija ob občinskem prazniku občine Šenčur, ki ga
praznujejo prav danes (23. aprila), na dan sv. Jurija. Ob tej
priložnosti bodo podelili tudi osem občinskih priznanj. Pol
ure pred slovesnostjo bo pred domom krajanov tradicional-
ni koncert šenčurskega pihalnega orkestra. Ob občinskem
prazniku se bodo tudi v prihodnjih dneh vrstile različne kul-
turne in športne prireditve. A. H.

Mladoporočenci

Na Bledu so se 17. aprila poročili Gorazd Šifrer in Suzana
Kerec, Dejan Lukan in Mateja Srnec, Aleš Maček in Nina 
Koren, Franci Kramer in Petra Tepina ter Bojan Polanec in
Jasmina Bajrić, v Kranju 14. aprila Charles Mathenge 
Mcicho in Kristina Planinec, 17. aprila pa Benjamin Lausse-
gger in Alja Zorko, Urcino Pedro Zamora in Uršula Krajnc,
Sašo Robida in Maruša Teran ter Matjaž Boljte in Nina 
Šalinački. Na Brdu pri Kranju sta se 17. aprila poročila 
Andrej Bečan in Daša Zupan, v Tržiču pa Petra Stare in Blaž
Berčič. Mladoporočencem čestitamo in jim podarjamo 
polletno naročnino na Gorenjski glas.

Vogel iz parka
Mateja Rant

Od 10. februarja do 12. apri-
la so po občinah pripravili
javne obravnave predloga
zakona o Triglavskem na-
rodnem parku. Zakon je ta
čas v parlamentarni proce-
duri, svoje mnenje o njem
pa so povedali tudi nekateri
Bohinjci.
Foto: Gorazd Kavčič

Jože Mrgole se čudi, da mora zato, ker je s priključitvijo na kanalizacijski sistem bolj 
ekološki, plačevati skoraj štirikrat več kot prej.
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SVATJE NAPOLNILI
DVORANO

Kako je videti, če si svat in ljubiš
poročeno žensko, smo se znova
prepričali v nedeljo na že kar tradi-
cionalnem koncertu veselihSVATOV v
dvorani Biotehniškega centra v Strahin-
ju pri Naklem. / Foto: Tina Dokl

02

LJUDJE

POVEZALI SO KRANJ

Rotary club Kranj, Lions klub Kranj in
Mestna občina Kranj so pripravili do-
brodelni ples Povežimo Kranj, čigar
izkupiček je namenjen Fundaciji 
Vincenca Drakslerja. Na fotografiji za-
konca Ana in Igor Slavec. / Foto: Gorazd

Kavčič

KULTURA

ENA RAZSTAVA,
OSEM AVTOPOETIK 
V štirih osrednjih likovnih galerijah
v Kranju so odprli mednarodno
razstavo z naslovom 4+4, na kateri
se predstavljajo štirje slovenski in
štirje avstrijski umetniki. Povezo-
vanje v skupni kulturni prostor.
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goste so povabili
tudi Tanjo Žagar,
ansambel Spev,
skupino Juhuban-
da, Franca Pestot-

nika Podokničarja in Folklor-

no skupino Iskraemeco. Med
obiskovalci smo srečali tudi
zakonca Vlašič, pa Boštjana
Grabnarja, pevko Polono Jaz-
bec. Koncert je v trenutku, ko
smo se na koncertu oglasili
mi, povezovala Jasna Kuljaj,
ki ji vodenje in improvizira-
nje ne predstavljata več večje-

ga problema, saj dekle svoj
posel obvlada. Precej nasme-
hov in ploskanja v dvorani je
sprožila pesem o nogometu.
Na fuzbal me pust sicer sliši-
mo največkrat iz ust Vilija
Resnika, tokrat pa so se z (ak-
tualno) nogometno temo po-
igrali veseliSVATJE.

Narodnozabavnim Vese-
limSVATOM je s koncer-
tom uspelo napolniti vse se-
deže oziroma mize v dvora-
ni, ko pa se je občinstvo
sprostilo, so jih počasi zasr-
bele tudi pete. K temu pa je
pripomogel tudi nastop
folkloristov.

SVATJE NAPOLNILI DVORANO
Kako je videti, če si svat in ljubiš poročeno žensko, smo se znova prepričali v nedeljo na že kar 
tradicionalnem koncertu veselihSVATOV v dvorani Biotehniškega centra v Strahinju pri Naklem.

Alenka Brun

V

PETEK, 23. 4.

10.10 Urgenca 11.00 Katastrofe stoletja
11.50 Hitro ukrepanje 12.15 Anatomija ka-
tastrofe 13.05 Pravica za vse 13.55 Pedia-
trična bolnišnica 14.20 Družinsko drevo
15.10 Najmlajši pacienti 15.35 Medij 16.25
Spremenilo mi je življenje 17.10 Urgenca
18.00 Katastrofe stoletja 19.00 Družinsko
drevo 19.50 Najmlajši pacienti 20.15 Ne-
ozdravljivi 21.05 Nerešeni primeri 21.55
Mejna policija 22.50 Zločini v Avstraliji
23.35 Pod nožem

07.50 Judeževa žena, 95. del 08.45 V iska-
nju očeta, 84. del 09.40 Usoda, 123. del
10.30 Miza za tri, 110. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 107. del 12.20 Družinske vezi, 145.
del 13.10 Judeževa žena, 95. del 14.05 V
iskanju očeta, 84. del 15.00 Skrivnosti lju-
bezni, 38. del 15.55 Miza za tri, 110.-111.
del 17.40 Maščevanje ljubezni, 86. del
18.35 Skrivnosti ljubezni, 39. del 19.30 Uso-
da, 123. del 20.20 Miza za tri, 111. del 21.10
Skrivnosti ljubezni, 39. del 22.05 Družinske
vezi, 145. del 23.00 Silna ljubezen, 2. del
23.55 Judeževa žena, 95. del 00.50 Kriva te
ljubezni, 107. del

SOBOTA, 24. 4.

09.45 Živalski čudeži 10.30 Živalski heroji
11.20 Oddelek za pogrešane 11.45 Talenti
12.10 Rojstvo 12.35 Neverjetno 13.00
Zdravnice 13.50 Živeti za vsako ceno 14.40
Živalski čudeži 15.30 Živalski heroji 16.20
Oddelek za pogrešane 16.45 Talenti 17.10
Mejna policija 18.00 Okoljska straža 18.55
Pravica za vse 20.35 Žena, mati in lovka na
glave 21.00 Zločini v Avstraliji 21.50 Umor
Sophie Elliott 22.40 Kanibali 23.30 Okost-
njaki pripovedujejo

06.55 Judeževa žena, 91.-95. del 11.20 Ku-
hamo s slavnimi, 25. del 12.20 Skrivnosti lju-
bezni, 35.-39. del 16.50 Tako je življenje, 37.
del 17.40 Maria Rosa išče ženo, 102. del
18.35 Punčka iz cunj, 13.-14. del 20.30 Tako
je življenje, 37. del 21.25 Jalova privlačnost,
komedija 23.00 Življenje z Anito, 13. del
23.55 Punčka iz cunj, 13. del 00.50 Punčka
iz cunj, 14. del 01.40 V iskanju očeta, 80.-84.
del

NEDELJA, 25. 4.

07.40 Dobili ste delo 08.05 Zdravnice 08.55
Živeti za vsako ceno 09.45 Živalski čudeži
10.30 Smrtonosni plazilci 11.20 Oddelek za
pogrešane 12.10 Neverjetno 13.00 Zdravni-
ce 13.50 Živeti za vsako ceno 14.40 Živalski
čudeži 15.30 Smrtonosni plazilci 16.20 Od-
delek za pogrešane 17.10 Mejna policija
18.00 Napaka? 18.55 Spremenilo mi je živ-
ljenje 

06.00 Maria Rosa išče ženo, 103. del 06.55
Miza za tri, 107.-111. del 11.20 Tako je živ-
ljenje, 37. del 12.20 Maščevanje ljubezni,
82.-86. del 16.50 Tako je življenje, 37. del
17.40 Maria Rosa išče ženo, 103. del 18.35
Punčka iz cunj, 14.-15. del 20.30 Tako je živ-
ljenje, 37. del 21.25 Jalova privlačnost, ko-
medija 23.00 Življenje z Anito, 14. del 23.55
Punčka iz cunj, 14. in 15. del 01.40 Usoda,
119.-123. del  

PONEDELJEK, 26. 4.

11.00 Katastrofe stoletja 11.50 Hitro ukre-
panje 12.15 Anatomija katastrofe 13.05 Od-
delek za pogrešane 13.55 Reševanje otrok
14.20 Družinsko drevo 15.10 Najmlajši paci-
enti 15.35 Medij 16.25 Spremenilo mi je
življenje 17.10 Urgenca 18.00 Katastrofe
stoletja 19.00 Družinsko drevo 19.50 Naj-
mlajši pacienti 20.15 Neozdravljivi 20.40
Medicinski detektivi 21.05 Nerešeni primeri
21.55 Nepojasnjene skrivnosti 22.50 Res-
nični zločini 23.35 Pod nožem

07.50 Judeževa žena, 96. del 08.45 V iska-
nju očeta, 85. del 09.40 Usoda, 124. del
10.30 Miza za tri, 111. del 11.25 Kriva te lju-

bezni, 108. del 12.20 Družinske vezi, 146.
del 13.10 Judeževa žena, 96. del 14.05 V
iskanju očeta, 85. del 15.00 Skrivnosti lju-
bezni, 39. del 15.55 Miza za tri, 111.-112.
del 17.40 Maščevanje ljubezni, 87. del
18.35 Skrivnosti ljubezni, 40. del 19.30 Uso-
da, 124. del 20.20 Miza za tri, 112. del 21.10
Skrivnosti ljubezni, 40. del 22.05 Družinske
vezi, 146. del 23.00 Silna ljubezen, 3. del
23.55 Judeževa žena, 96. del 00.50 Kriva te
ljubezni, 108. del

TOREK, 27. 4. 

11.00 Katastrofe stoletja 11.50 Hitro ukre-
panje 12.15 Zamolčane zdravniške zgodbe
13.05 Oddelek za pogrešane 13.55 Reševa-
nje otrok 14.20 Družinsko drevo 15.10 Naj-
mlajši pacienti 15.35 Reševalci 16.25 Spre-
menilo mi je življenje 17.10 Urgenca 18.00
Katastrofe stoletja 19.00 Družinsko drevo
19.50 Najmlajši pacienti 20.15 Dokazi
21.05 Nerešeni primeri 21.55 Pogovori s se-
rijskim morilcem 22.50 Resnični zločini
23.35 Pod nožem 

07.50 Judeževa žena, 97. del 08.45 V iska-
nju očeta, 86. del 09.40 Usoda, 125. del
10.30 Miza za tri, 112. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 109. del 12.20 Družinske vezi, 147.
del 13.10 Judeževa žena, 97. del 14.05 V
iskanju očeta, 86. del 15.00 Skrivnosti lju-
bezni, 40. del 15.55 Miza za tri, 112.-113.
del 17.40 Maščevanje ljubezni, 88. del
18.35 Skrivnosti ljubezni, 41. del 19.30 Uso-
da, 125. del 20.20 Miza za tri, 113. del 21.10
Skrivnosti ljubezni, 41. del 22.05 Družinske
vezi, 147. del 23.00 Silna ljubezen, 4. del
23.55 Judeževa žena, 97. del 00.50 Kriva te
ljubezni, 109. del

SREDA, 28. 4.

11.00 Katastrofe stoletja 11.50 Hitro ukre-
panje 12.15 Zamolčane zdravniške zgodbe
13.05 Oddelek za pogrešane 13.55 Reševa-
nje otrok 14.20 Družinsko drevo 15.10 Naj-
mlajši pacienti 15.35 Reševalci 16.25 Spre-
menilo mi je življenje 17.10 Urgenca 18.00
Katastrofe stoletja 19.00 Družinsko drevo
19.50 Najmlajši pacienti 20.15 Dokazi
21.05 Nerešeni primeri 21.55 Pogovori s se-
rijskim morilcem 22.50 Resnični zločini
23.35 Pod nožem  

07.50 Judeževa žena, 98. del 08.45 V iska-
nju očeta, 87. del 09.40 Usoda, 126. del
10.30 Miza za tri, 113. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 110. del 12.20 Družinske vezi, 148.
del 13.10 Judeževa žena, 98. del 14.05 V
iskanju očeta, 87. del 15.00 Skrivnosti lju-
bezni, 41. del 15.55 Miza za tri, 113.-114.
del 17.40 Maščevanje ljubezni, 89. del
18.35 Skrivnosti ljubezni, 42. del 19.30 Uso-
da, 126. del 20.20 Miza za tri, 114. del 21.10
Skrivnosti ljubezni, 42. del 22.05 Družinske
vezi, 148. del 23.00 Silna ljubezen, 5. del
23.55 Judeževa žena, 98. del 00.50 Kriva te
ljubezni, 110. del 

ČETRTEK, 29. 4. 

10.10 Urgenca 11.00 Katastrofe stoletja
11.50 Hitro ukrepanje 12.15 Zamolčane
zdravniške zgodbe 13.05 Pravica za vse
13.55 Reševanje otrok 14.20 Nenavadni
ljubljenčki 15.10 Najmlajši pacienti 15.35
Reševalci 16.25 Spremenilo mi je življenje
17.10 Urgenca 18.00 Katastrofe stoletja
19.00 Nenavadni ljubljenčki 19.50 Najmlaj-
ši pacienti 20.15 Dokazi 21.05 Nerešeni pri-
meri 21.55 Mejna policija 22.50 Resnični
zločini 23.35 Pod nožem 

07.50 Judeževa žena, 99. del 08.45 V iska-
nju očeta, 88. del 09.40 Usoda, 127. del
10.30 Miza za tri, 114. del 11.25 Kriva te lju-
bezni, 111. del 12.20 Družinske vezi, 149.
del 13.10 Judeževa žena, 99. del 14.05 V
iskanju očeta, 88. del 15.00 Skrivnosti lju-
bezni, 42. del 15.55 Miza za tri, 114.-115.
del 17.40 Maščevanje ljubezni, 90. del
18.35 Skrivnosti ljubezni, 43. del 19.30 Uso-
da, 127. del 20.20 Miza za tri, 115. del 21.10
Skrivnosti ljubezni, 43. del 22.05 Družinske
vezi, 149. del 23.00 Silna ljubezen, 6. del
23.55 Judeževa žena, 99. del 00.50 Kriva te
ljubezni, 111. del
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TV SPORED

Izbruhovci in festival
V petek, 23., in soboto,

24. aprila, bo v Izbruho-
vem kulturnem bazenu
potekal festival Fuck
Your Nationality, na ka-
terem bodo nastopile
tuje skupine Etrom (me-
tal/punk/hardcore) in
Katastrofa (punk) iz Itali-
je ter La Casa Fantom
(drumcore & bassmetal)
iz Norveške) in domače
glasbene skupine, med
katerimi so zagotovo
najbolj odmevni stari
pankovci Buldogi (pe-
tek), ter Kuzle (sobota),
ki predstavljajo že dolgo
znani idrijski punk. Na-
stopili bodo še Drek U
Pest in Paraziti P13, Be
One Ate Two ter Sensati-
on in Žižolath. A. B.

Stane Vidmar vabi v svojo družbo

V Kino dvorani Žiri se obeta zanimiv potopis, izpoved Sta-
neta Vidmarja skozi vezno besedo in pesem Moje pesmi,
moje življenje. V svojo družbo vas priljubljeni pevec vabi
25. aprila ob 19. uri, predstavil pa bo nove izpovedi iz svo-
jega življenja z naslovom Nimam več solze. P. M. B.

Po domače pod Jurijevim klobukom

Omenjeni koncert bo jutri ob 20. uri v Športni dvorani Šen-
čur. Nastopili bodo Alpski kvintet, Stane Vidmar, Donačka,
Manca Špik, veseliSVATJE, Atomik harmonik, Gorenjski
kvintet, Viharnik, Otroška folklorna skupina DPM Šenčur
Vrtavke in Pihalni orkester Občine Šenčur. A. B.
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Oblačila folkloristk so pritegnila veliko pozornosti.

Ansambel Spev / Foto: Tina Dokl Razpoloženi veseliSVATI / Foto: Tina Dokl

Skupina Juhubanda / Foto. Tina Dokl
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ranj je v teh dneh bo-
gatejši za še eno ka-
kovostno likovno raz-
stavo. Zasnovali so jo

v Likovnem društvu Kranj, na
ogled je tako v društveni Mali
galeriji kot v vseh treh osred-
njih kranjskih galerijah Pre-
šernove hiše, Stebriščni dvo-
rani in v Galeriji mestne hiše,
predstavlja pa se osem umet-
nikov, po štirje z vsake strani
meje. Tokrat v sodelovanju
med galerijo Vprega (Vor-
spann) iz Železne Kaple in
kranjskim Likovnim druš-
tvom. "Likovno društvo Kranj
deluje globalno, med seboj ne
povezuje le kranjskih in go-
renjskih ustvarjalcev, ampak
svoj pogled usmerja čez meje.
Tudi s tokratno razstavo 4+4,
ki jo tkejo skupne niti, čeprav
je v njej združenih osem raz-
ličnih umetniških avtopoe-
tik," je povedala Anamarija
Stibilj Šajn.

Poleg članov domačega
društva, slikarjev Bogeta Di-
movskega, Marka Tuška in
Klavdija Tutte, razstavlja tudi
Žarko Vrezec, od avstrijskih
avtorjev pa se predstavljajo
slikarji Richard Kaplenig,
Norbert Klavora in Gertrud
Weiss-Richter ter kipar An-
dres Klimbacher. Kako se po-
čuti v družbi sedmih slikar-

jev? "Osamljen," nekoliko v
šali odgovori Anders. "Pri
svojem delu uporabljam raz-
lične materiale: les, kamen,
kovino, tokrat pa se predstav-
ljam predvsem s skulpturami
iz kamna in lesa. Pri skulptu-
ri je ponavadi zanimiva pred-
vsem zunanjost, njena obli-
ka, sam pa želim predstaviti
predvsem notranji izraz. Rad
imam igro dveh polov, kom-
binacijo približevanja in do-
polnjevanja med njima. To je
navsezadnje tudi značilnost
te razstave," je povedal An-
ders Klimbacher, čigar skulp-
ture so predvsem na prostem
razstavljene po vsej Avstriji.
Na skupinski razstavi se do-
bro počuti tudi Žarko Vrezec:

"Nikoli nisem delil likovnih
prostorov na ene in druge, saj
je likovni jezik univerzalen in
ga na neki način ni potrebno
prevajati. Zato se tudi tokrat v
galeriji počutim kot doma.
Skupinske razstave so neke
vrste soočenja med različni-
mi individualnimi likovnimi
nagovori. Del moje likovne
abecede so tudi kolažirane sli-
ke, s katerimi se tokrat pred-
stavljam."

Kranjčan Marko Tušek je
razstavil zanj značilne sten-
ske kompozicije, ki so v nje-
govi "likovni delavnici" na-
stale v zadnjih dveh letih in
obsedajo spekter od manjših
do večjih formatov. "Zame
kot ustvarjalca je skupinska

razstava priložnost za pri-
merjavo in hkrati dialog z
drugimi ustvarjalci. Tokrat-
na prednost je tudi, da se
lahko predstavimo z več deli,
tako da lahko govorim o
mali samostojni v okviru
skupinske razstave," je pove-
dal Tušek. O pomenu sode-
lovanja je med drugim spre-
govoril tudi sodelujoči avtor
Norbert Klavora, tudi umet-
niški vodja galerije Vor-
spann: "Na Koroškem si že-
limo, da bi take umetniške
izmenjave postale stalnica.
Prek Železne Kaple bi sode-
lovanje radi razširili tudi na
Sv. Veit, Wolfsberg in celotno
Koroško ... " Razstava 4+4 bo
na ogled do 9. maja.
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KULTURA

Igor Kavčič

K

Zgornje Palovče

V Budnarci vse o medu

V Budnarjevi muzejski hiši so v okviru projekta Okusi
slovenskega podeželja pripravili izobraževalno in ustvar-
jalno popoldne na temo medu. Zdravilne učinkovine
medu in delo čebelarja je predstavil Kamničan Gregor
Mlakar, obiskovalci pa so se pod vodstvom Alje Kump
Ankerst iz Kranja lahko preizkusili v izdelavi panjskih
končnic. Kot je povedala predsednica Turističnega društ-
va Kamn'k, so želeli obiskovalcem predstaviti del ljudske
umetnosti, ki se je z Gorenjske in Koroške v sredini 18.
stoletja razširila na ozemlje celotne Slovenije. V razs-
tavnem prostoru Budnarjeve muzejske hiše bodo do
maja na ogled panjske končnice Milana Plešca in Janka
Mlakarja. J. P. 

Radovljica

Cvetje skozi oči generacij 

Danes, v petek, 23. aprila, ob 10. uri bo v Galeriji Avla
Občine Radovljica odprtje razstave likovne delavnice, ki
je potekala ta torek v prostorih društva upokojencev Ra-
dovljica in v gostišču Kozolc. Medgeneracijski razstavi je
naslov Cvetje skozi oči generacij, sodelovali pa so likov-
na sekcija društva upokojencev Radovljica, mentorja
Mimi Mavec in Matjaž Arnol, učenci OŠ Antona Janše
Radovljica z mentorjema Tadejo Peternel in Primožem
Poklukarjem, otroci Vrtca Radovljica in mentorici Minka
Prevodnik in Sara Pavlovič, gojenci VDC Radovljica z
mentorjem Matjažem Arnolom in Fotografska sekcija
DU Radovljica z mentorico Vido Markovc. V kulturnem
programu bodo sodelovali otroci vrtca Radovljica in OŠ
Antona Janše. I. K.

Sodelujoči avtorji na tokratni razstavi: (z leve) Klavdij Tutta, Norbert Klavora, Gertrud
Weiss-Richter, Marko Tušek, glavna organizatorica razstave Klementina Golija in Žarko
Vrezec. Manjkajo Boge Dimovski, Anders Klimbacher in Richard Kaplenig. / Foto: Gorazd Kavčič

ENA RAZSTAVA, OSEM POETIK 
V Kranju so odprli razstavo 4+4, na kateri se predstavljajo štirje slovenski in avstrijski umetniki. 

KINO SPORED

Petek, 23. 4.
19.30 ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
15.10, 17.20 KAKO IZURITI SVOJEGA
ZMAJA 3D
16.10, 18.30, 20.50, 23.10 LOVEC NA
GLAVE
15.45, 18.25, 21.05, 23.45 NE POZABI ME
16.50, 19.00, 21.10, 23.20 PREDOBRA
ZAME
16.35, 18.55, 21.15, 21.50, 23.35
SPOPAD TITANOV 3D

Sobota, 24. 4.
19.30 ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
11.00, 13.00, 15.10, 17.20 KAKO IZURITI
SVOJEGA ZMAJA 3D
12.00, 16.10, 18.30, 20.50, 23.10 LOVEC
NA GLAVE
13.05, 15.45, 18.25, 21.05, 23.45 NE
POZABI ME
12.30, 14.40, 16.50, 19.00, 21.10, 23.20
PREDOBRA ZAME
11.30, 14.15, 16.35, 18.55, 21.15,
21.50, 23.35 SPOPAD TITANOV 3D

Nedelja, 25. 4.
19.30 ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
11.00, 13.00, 15.10, 17.20 KAKO IZURITI
SVOJEGA ZMAJA 3D
12.00, 16.10, 18.30, 20.50 LOVEC NA
GLAVE
13.05, 15.45, 18.25, 21.05 NE POZABI ME
12.30, 14.40, 16.50, 19.00, 21.10 PRE-
DOBRA ZAME
11.30, 14.15, 16.35, 18.55, 21.15, 21.50
SPOPAD TITANOV 3D

Ponedeljek, 26. 4.
19.30 ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D
15.10, 17.20 KAKO IZURITI SVOJEGA
ZMAJA 3D
16.10, 18.30, 20.50, 23.10 LOVEC NA
GLAVE
15.45, 18.25, 21.05, 23.45 NE POZABI ME
16.50, 19.00, 21.10, 23.20 PREDOBRA
ZAME
16.35, 18.55, 21.15, 21.50, 23.35
SPOPAD TITANOV 3D

Torek, 27. 4.
19.30 ALICA V ČUDEŽNI DEŽELI 3D

11.00, 13.00, 15.10, 17.20 KAKO IZURITI
SVOJEGA ZMAJA 3D
12.00, 16.10, 18.30, 20.50 LOVEC NA
GLAVE
13.05, 15.45, 18.25, 21.05 NE POZABI ME
12.30, 14.40, 16.50, 19.00, 21.10 PRE-
DOBRA ZAME
11.30, 14.15, 16.35, 18.55, 21.15, 21.50
SPOPAD TITANOV 3D

Petek, 23. 4.
18.00, 20.50, 23.40 ZLOVEŠČI OTOK
16.20, 18.50, 21.20, 23.50 ZELENA CONA
16.50, 19.00, 21.10, 23.20 SPOPAD TI-
TANOV 3D

Sobota, 24. 4.
15.10, 18.00, 20.50, 23.40 ZLOVEŠČI
OTOK
13.50, 16.20, 18.50, 21.20, 23.50 ZELE-
NA CONA
16.50, 19.00, 21.10, 23.20 SPOPAD TI-
TANOV 3D
14.50 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3D

Nedelja, 25. 4.
15.10, 18.00, 20.50 ZLOVEŠČI OTOK
13.50, 16.20, 18.50, 21.20 ZELENA CONA
16.50, 19.00, 21.10 SPOPAD TITANOV 3D
14.50 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3D

Ponedeljek, 26. 4.
15.10, 18.00, 20.50, 23.40
ZLOVEŠČI OTOK
13.50, 16.20, 18.50, 21.20, 23.50
ZELENA CONA
16.50, 19.00, 21.10, 23.20 SPOPAD 
TITANOV 3D
14.50 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3D

Torek, 27. 4.
15.10, 18.00, 20.50 ZLOVEŠČI OTOK
13.50, 16.20, 18.50, 21.20 ZELENA CONA
16.50, 19.00, 21.10 SPOPAD TITANOV 3D
14.50 KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA 3D

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

KINO DELUXE, CENTER KRANJ

PLANET TUŠ KRANJ
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dlično. Kadar
mladi glasbeni-
ki igrajo tako
dobro, kot smo

jih lahko slišali danes na tem
koncertu, pa res ni težko pi-
sati o tem," je v mojo novi-
narsko žilico dregnil nekda-
nji ravnatelj škofjeloške glas-
bene šole Valentin Bogataj.
In prav je imel. Tokratni
koncert je s svojo profesor-
sko ekipo pripravil njegov
naslednik Peter Kopač. Po-
leg učencev vseh petih go-
renjskih glasbenih šol iz
Škofje Loke, Kranja, Tržiča,
Radovljice in Jesenic so se
tudi tokrat predstavili tudi
učenci iz obeh zamejskih
glasbenih šol s slovenskim
jezikom, Tomaž Holmar iz
Ukev v Kanalski dolini in
Glasbene šole Celovec. Na
koncertu smo poslušali zelo

raznolik repertoar, ki so ga
pripravili v posameznih šo-
lah, od solističnih nastopov
do komornih skupin in or-
kestra ob zaključku. Če so
učenci klavirja iz Italije pred-
stavili dela Schumanna in
Chopina, katerih 200-letni-
co rojstva beležimo letos, in
nas je iz celovške šole navdu-
šil Christian Lausegger, so
gorenjski mladi glasbeniki
razveseljevali poslušalstvo z
vsako točko posebej. 

Težko bi koga izpostavlja-
li, pa vendar med vsemi je
bilo veselje poslušati tudi
klavirski trio z Jesenic s
skladbo J. Haydna, mladega
violončelista Andija Pogač-
nika iz radovljiške šole, pa
Tržičane z violistko Ano Zu-
pan, trobentačem Gašper-
jem Žlindro in odličnim Ro-
kom Zupančičem, ki je igral
na diatonično harmoniko.
Kranjčani so se predstavili z
učenko klavirja Mojco Anči-

mer in komorno skupno v
"antičnem stilu", v kateri so
igrali flavtistka, kitaristka,
harfistka in violončelistka.
Zaključek je pripadel Loča-
nom, kitarskemu orkestru z
mentorjem Denisom Koka-
ljem, Jazz je kul bendu, ki ga

je iz učencev različnih instru-
mentov sestavil Jaka Strajnar
in v zaključku z Mozartovo
malo nočno glasbo, v odlični
izvedbi godalnega orkestra, ki
ga vodi profesor violine Ar-
min Sešek. Z eno besedo -
bravo. 

MLADI GLASBENIKI VSEM V PONOS 
V sredo je bilo v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki že tradicionalno 36. srečanje glasbenih šol
Gorenjske in zamejstva. Mladi glasbeniki so dokazali, da je gorenjsko glasbeno šolstvo v odlični formi.

Jeseniška glasbena šola se je predstavila tudi s klavirskim
triom, v katerem so v navdušenje občinstva muzicirali
Špela Medja (violina), Vita Mesec (klavir) in Bor Beguš 
(violončelo). / Foto: Gorazd Kavčič

Igor Kavčič

O
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IZBIRAMO PARE ZA GRAJSKO POROKO

Polona Habjan (30) 

in Simon Zorman (31) 

Barbara Gregorec (26)

in Tine Bajt (30) 

1.

Mateja Kompara (29) 

in Igor Rozman (32)

s Tjašo in Nejcem

Mirjana Krstič (55) 

in Žarko Dolenc (54)

Nataša Kristanc (33) 

in Borut Kunstelj (37) 

z Aljažem in Tevžem

Eva Benigar (29) 

in Klemen Kostič (32)

s Tejo in Žano

Nejka Hafnar (28) 

in Tomaž Hafnar (34)

s Tjašem

Lidija Stenovec (28)

in Dejan Makarič (28) 

s Kristjanom in Dorjanom

Damjana Ažman (29) 

in Roman Zorman (28) 

Branka Pašalić (27) 

in Davor Srebrenovski (32)

z Dariom

Helena Pestar (27) 

in Klemen Debelak (32)

z Žanom

Tina Berlot (33) 

in Iztok Černeka (37)

z Zarjo in Iris

Nina Mežek (33) 

in Iztok Klemenc (41)

z Matijem

Glasovnica za Grajsko poroko

Vabljeni k sodelovanju!
Glasovnice pošljite na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta
4, 4000 Kranj ali jih oddajte v nabiralnik na naši poslovni
stavbi. Oddate lahko tudi več glasovnic hkrati. Zadnja bo ob-
javljena v petek, 30. aprila.  Upoštevali bomo vse glasovnice, ki
bodo k nam prispele do ponedeljka, 3. maja, do 9. ure. Rezul-
tati bodo znani v torek, 4. maja.

✂✂
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Glasujem za par: 

Ime in priimek:

Naslov:

Pošta:

Tel. št.: 

P
od

at
ki

 b
od

o 
up

or
ab

lje
ni

 le
 z

a 
na

m
en

te
ga

 g
la

so
va

nj
a.

✂ ✂

2.

6. 7. 8.

12.11.10.9.

13. 14. 15. 16.

Irena Čufer (31) 

in Sašo Junež (32)
z Lucijo

3.

Tanja Urankar (33) 

in Robert Ravnikar (33) 
z Majem in Niko

4.

Vesna Cvetanović (29) 

in Igor Srebrenovski (27)

z Leom

5.
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HUMOR, POTOPIS

rvi teden našega po-
tovanja je mimo, za
nami je že več kot
2000 kilometrov,
Stareta pa sta z bol-

garsko izkušnjo prevozila še
kakšnega "jurja" več. Pelje-
mo se iz mesta Causani pro-
ti jugovzhodu in moldavsko-
ukrajinski meji. Zvečer mo-
ramo biti v kampu v Odesi
ob Črnem morju, kar naj ne
bi bil problem, saj smo izra-
čunali, da nas do tja loči le
dobrih 200 kilometrov. Mar-
sikdaj se ne izteče tako in če
prav pomislim, je tudi to
eden od čarov naših poto-
vanj. Preberemo, da je v kra-
ju Purcari neka znana vina-
rija in se odločimo, da je ni-
kakor ne gre zgrešiti. Mogo-
če pa si nabavimo kaj vrhun-
skega. Po glavni, a še vedno
brez črte po sredi, cesti se
nekoliko ležerno peljemo
naprej. Nakar tik pred odce-
pom za vinarijo Purcari poli-
caj najprej pokaže loparček
Staretu, potem pa še nam.
Nekoliko korpulentnejši po-
licaj srednjih let, ki bi se v
teku za lopovom kaj hitro
upehal, je najprej zakoračil
do našega avta, zahteval do-
kumente in v istem trenutku

opazil, da Ingrid ni bila pri-
vezana z varnostnim pasom.
Joj, ko bi videli njegov bla-
žen nasmešek, češ, aha, pa
jih imam. V nekakšni meša-
nici romunščine in ruščine
mi je začel razlagati, da go-
spa ni bila privezana in da
bo treba poravnati protokol,
kar sem si kaj hitro lahko
prevedel kot kazen. 

Stare, ki je bil prvi zaustav-
ljen, ga ni več zanimal, jaz
pa, da naj se presedem v nje-
gov avto, medtem ko je nje-
gov kolega stal ob cesti in pa-
zil, da se midva v miru "po-
govoriva". Sedel sem v "zgo-
njeno" Lado nivo in potem
se je začelo. Pred nosom mi
je začel mahat, kako velik
prekršek smo storili, in kako
žal ne more nič pomagati in
bo treba napisati protokol. To
je bil precej zdelan list papir-
ja (očitno že večkrat uporab-
ljen za podoben namen) z
uradnimi znaki policije in
praznim prostorom za poda-
tke o "grešniku", njegovem
vozilu in višini kazni. Takoj
mi je postalo jasno, da se bo
treba izkazati v evrih. "Koli-
ko?" ga vprašam. "Pedjesat,"
mi reče. "Kva j' s' tabo," mu
odvrnem v sicer prijazni dik-
ciji: "Petdeset evrov ti pa ne
dam." In sva "cenkala", on
da ne more pomagat in bo

moral napisati kazen, jaz pa,
da bom moral nazaj v 50 km
oddaljeno mesto plačat ne-
kakšno položnico, jaz pa da
je 50 evrov preveč za var-
nostni pas in da mogoče ni
opazil, da smo "reveži" v sta-
rih avtomobilih, da nimamo
denarja in da šotorimo na-
okrog. Da mu dam največ
20 evrov, ker sta dva. Nika-
kor se ni dal odtajati. Vstal je
iz avta, šel do kolega ... Nekaj
sta se pogovorila in ko je se-
del nazaj za volan, je predla-
gal 30 in, vsaj zdelo se mi je
tako, mi začel jamrati, kako
ga vedno nategnejo, ker je
predober. Jaz pa kar naprej:
"Djesat za tebe, djesat za ka-
merad." In je spet začel s
protokol gor in protokol dol.
Na koncu je le popustil in

me poslal po denar v avto.
Ko sem v spačku vzel denar-
nico, sem iz nje pometal ves
denar, razen 20 evrov, in za
kakih pet evrov njihovega
denarja, skratka cel šop. 

Ko sem vstopil v avto, sem
odprl denarnico in pokazal,
da imam samo 20 evrov in
nekaj lejev. Ves nejevoljen je
z roko pokazal, naj evre vr-
žem pred noge v avtu. Ko
sem opravil transfer, sem za-
hteval prometno in vozniško
dovoljenje, on pa z jezo, naj
evrom dodam še šop lejev.
"Ok. Tle maš, pa pejt ti mal'
u r't," sem mu dejal z na-
smeškom na obrazu, se po-
bral iz avta in bil zadovoljen,
da smo dobro prišli skozi.
Opravljeno. Zdaj pa na dva
deci v vinarijo Purcari.

ahko bi zapisali pod
rubriko, saj ni res,
pa je. Medtem ko je
bruhajoči vulkan na
Islandiji vplival na

zračni promet po vsej Evro-
pi, v višinah nad deset kilo-
metrov tudi v našem zrač-
nem prostoru, pa so takoj po
sredinem vnovičnem odprt-
ju prenovljene vzletne in pri-
stajalne steze na letališču Jo-
žeta Pučnika na Brniku, leta-
lišče morali spet zapreti. Kot
smo izvedeli, je vzrok za za-
prtje gost dim do višine se-
dem metrov, ki se vali pred-
vsem iz smeri Cerkelj in
okoliških zaselkov ter Brni-
ka. Številni domačini, ki jih
je jeseni prehitelo slabo vre-
me, so šele sedaj na svojih

vrtovih kurili ostanke lanske
vrtne sezone. Gost dim, ki se
vali naravnost v kompleks le-
tališke stavbe in na vzletno-
pristajalno stezo letališča, je
povzročil nemalo težav. Na
lastne oči lahko vidimo (glej
priloženo fotografijo), da so
letala povsem v dimu, zato je
prihajalo do zastojev, ker so
potniki vstopali na napačna
letala. Nemalokrat je bilo sli-
šati: "Helo, iz this a plane for
Besnica valley," in odgovore
stevardes in pilotov: "No, our
plain flight to Duplje, Stra-
hinj and Sebenje." In spet:
"Dobar dan, dali ovaj leti za
Posavac u onu restavraciju
Joštov hram," v odgovor pa
slišimo: "Guspod taspodn,
tale avijon gre u Zgorno
Besn'co gor pr cerku, pa za-
enkrat mamo še dva za Ne-
mile. Ejga, človk, če voč čeva-

pe, pejt ti raj ti u uno oštari-
jo pr železniški... kva jest
vem, kuko se reče. 

Take so se dogajale na Br-
niku, potniki so vstopali v
ena letala, njihovo prtljago
so nalagali v druga ... skratka
totalna zmeda. Zato so se na

letališču odločili zračni pros-
tor do sedem metrov začas-
no zapreti, spet pa naj bi ga
odprli takoj, ko bo mogo-
če. Kot smo izvedeli od cer-
kljanskega župana, bo vrtno-
kurilna sezona v Cerkljah
odprta še do Dneva upora.

S spačkom do Kijeva in nazaj (32)

PROTOKOL, EVRO, PROTOKOL ... 
... je kot navit razlagal lokalni policaj in mi s tem dal vedeti, da bo najbolje, da mu v evrskih bankovcih
pokažem, kako zelo ga cenim.

Igor Kavčič

P

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

V Temi dneva (9.15) bomo osvetlili aktualno dogajanje v
Kranju, ob 10.30 pogledali v Linhartovo dvorano, z nagrad-
nimi ugankami pa obeležili svetovni dan knjige. V sobotnem
dopoldnevu bomo merili utrip v starem delu Kranja - izvedli
bomo prvi žrebanji v okviru akcije Megasrčkov mestni
utrip, ki bo potekala vse do konca septembra. V nedeljo ob
9.15 bo naš gost Raay, ki bo predstavil zadnje projekte 
zasedbe Tangels. V ponedeljkovi oddaji Se res poznamo,
ob 9.15, bomo gostili Ivanko Lipar, prejemnico zlate plakete
občine Šenčur. Praznični torek bo poleg rednih rubrik in
oddaj zaznamoval pogovor o knjigi, ki jo je izdal Hospic,
prav tako pa boste po 16. uri izvedeli, kako je z njegovo
prvo hišo. V noči na sredo, ko bo Skupni nočni program
potekal iz našega studia, lahko prisluhnete pogovoru o šoli
hujšanja in zdravem slogu življenja. V sredini Varujmo
zdravje bomo govorili o alergijah. Tudi četrtkove zgodnje
jutranje ure bodo zanimive - gost SNOP-a bo Stane Vidmar,
v temi dneva bomo gostili predsednika Sveta gorenjskih
sindikatov mag. Rajka Bakovnika, ob 20. uri pa se začne
Vasovanje s Podokničarjem.

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

V petek ob 13.15 bomo opozorili na nujnost zajtrka, ob
20.30 pa vas vabimo k sodelovanju v kvizu. Sobotna iskrica,
tokrat že ob 8.30, bo prinesla igro Sveto obhajilo, ki je 
nastala po delu Ivana Cankarja. Ob 10. uri bomo prenašali
posvečenje novega celjskega škofa Stanislava Lipovška. Ob
18.30 bo naš gost zlatomašnik dr. Vinko Kraljič. V nedeljo
ob 9. uri se bomo ozrli na papeževo potovanje na Malto,
ob 17. uri pa k obisku ministra Boštjana Žekša v Argentini.
Ob 19. uri bomo predstavili najstarejšega predstavnika 
moderne Dragotina Ketteja. V ponedeljek ob 17. uri bomo
z dr. Jožetom Ramovšem govorili o lepših medsebojnih 
odnosih, ob 19. uri pa se še zadnjič ustavili ob legendarnem
Franku Sinatri. V sredo ob 17. uri bomo gostili ministrico 
za obrambo Ljubico Jelušič, ob 20.30 pa boste več slišali o
prvem slovenskem blaženem mučencu Lojzetu Grozdetu. 

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

Petek bo klasičen, po 19. uri pa vas vabimo k poslušanju
pogovorne oddaje s psihologom Andrejem Debeljakom.
Sobotno jutro bo namenjeno otrokom, v nedeljo ob 9. uri
pa prisluhnite Triglavski kuhalnici. Uro kasneje bomo 
pozornost namenili zgodovini Hrušice, ob 13.10 pa gostili
smučarskega skakalca Petra Prevca. Ponedeljek bo ob 16.
uri prinesel Razgled s Triglava na občino Kranjska Gora, v
torek bomo obeležili dan upora proti okupatorju. V sredo
bomo ob 9.10 govorili o naših malih prijateljih, ob 16. uri
pregledali dogajanje v občini Jesenice, ob 18.10 bo na 
sporedu Moda in čas. 

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

Slovenija, moja dežela, v pomlad prebujena, kar vabi na 
izlete in potepanja. Dnevno lahko prisluhnete pogovornim
oddajam, v katerih ne manjka namigov, kako izkoristiti prosti
čas. Ne gre pa zanemariti tudi rednih tedenskih oddaj - več
o programu boste našli na spletni strani našega radia.

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

Danes ob devetih bomo govorili o jutrišnjem cvetličnem
sejmu v Škofji Loki, ob enajstih pa o akciji varne vožnje z
motorji v Železnikih. V soboto pripravljamo velik žur v 
ljubljanskem Atlantisu. Naša tokratna nedeljska gostja ob
devetih bo Neira Mikič, avtorica knjige Nedosegljive sanje
v sistemu rejništva in ustanov, ob enajstih bo na vrsti 
kmetijska oddaja, nedeljsko popoldne pa bo v rokah Cvetke
Vrhovec. V ponedeljek ob devetih bomo spregovorili o 
mediacijski pisarni, ki jo bodo v kratkem odprli v Kranju,
sledile pa bodo oddaje za upokojence, podjetnike, obrtnike,
učence in dijake. Na praznični torek bomo ob devetih 
govorili o pomenu praznika in vlogi Zveze združenj borcev
za vrednote NOB, ob enajstih slišali Vivino oddajo o alergi-
jah, popoldne pa si bosta roko podala kultura in stara 
glasba. V sredo ob devetih bomo govorili o tednu obrti in
podjetništva, ki se bo na Loškem zgodil zadnji teden v
maju, v županovi urici bomo gostili žirovskega župana 
Bojana Starmana, popoldne pa pristali na planetu glasbe.
Aktualni bomo tudi v četrtek ob devetih, ob enajstih bo na
vrsti redna oddaja Vprašanja in pobude, vrsta zanimivih
prispevkov pa bo sledila tudi vse do večera, ko bomo dan
zaključili z Vandranjem s harmoniko. 

NA PUČNIKU ZMEDA ZARADI DIMA
Kot smo iz neuradnih virov izvedeli, bo zračni prostor do 7 metrov nad kranjsko občino tudi 
v prihodnje zaprt. Številne težave potnikov, nebo pa se bo, kot kaže, odprlo šele v torek, 27. aprila, 
na Dan OF, ups ... upora. 

Mali Brat

L

Ko smo zapeljali na posestvo vinarije Purcari, smo že po 
avtomobilski družbi spoznali, da vino ne bo prav poceni.

Dim na letališču Jožeta Pučnika naj bi se predvidoma 
razkadil tja do 27. aprila. / Fotomontaža: Ju Wan
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Odmev"
Spet me je zamikalo, da vam
pišem, ker znate tako lepo od-
govoriti. Večkrat sem že brala,
da je življenje odmev, da tisto,
kar daješ, tudi dobiš. In da je
usoda zapisana že ob spočet-
ju. Zanima me vse, kar je naj-
bolj bistvenega v življenju,
zdravje, finance, pa otroci in
vnuki. Čeprav moram biti za-
dovoljna s tem, kar imam, a
me vseeno kdaj zaboli pri srcu,
ko ne vem, kakšna bo prihod-
nost. Najlepša hvala.

Naj vam najprej iz srca voš-
čim vse najlepše in najbolj-
še za osebni praznik, ki ste
ga imeli pred kratkim. Bodi
tak do drugih, kot si želiš,
da so oni do tebe, in seveda,
življenje je odmev. Vedno
ne takoj, a sčasoma se vse
izravna na tehtnici usode in
vprašanja ostanejo brez od-
govorov. Tudi jaz verja-
mem, da je usoda nekje za-

pisana, a tega ne smemo
imeti za izgovor, da se ne
odločamo in nič ne naredi-
mo za svojo prihodnost. Saj
vsaka stvar ima svoj namen
in prav nič v življenju se ne
zgodi brez razloga. Prihod-
nost vam ne prinaša nič kaj
slabega, zato naj se vaše
srce umiri in naj bije v priča-
kovanju celega niza lepih
dogodkov. Letošnje in tudi
prihodnje leto je za vas pre-
lomnica in dogajalo se vam
bo vse tisto, kar ste mislili,
da je že zamujeno. In to je
to, vedno ste dajali in sedaj
prihaja čas, da tudi dobite.
Glejte, da srečo sprejmete
odprtih rok. Stare zdravstve-
ne težave se vam umirijo in
pri financah se vam obetajo
boljši časi. Otroci vas bodo
prijetno presenetili, za vnu-
ka, za katerega si delate skr-
bi, a ni potrebno, se vse ure-
di tako, da bo prav. Želim
vam vse lepo.

"Zaskrbljena mama"

Lepo vas pozdravljam in vas
prosim, da pogledate, kako
bo s sinovim šolanjem. Hvala.

Kot pravite, ima še eno leto
časa, da nadoknadi zamuje-
no. In ravno v tem letu mu
bo uspelo diplomirati, tako
da bodite brez skrbi. Sam
na sebe je jezen, saj se do-
bro zaveda, da je v šolo pre-
malo vlagal in da je sposo-
ben veliko več, kot pa nare-
di. To je tudi glavni razlog,
zakaj se okoli tega noče po-
govarjati z vami, zaradi sla-
be vesti do samega sebe.
Lep pozdrav in srečno.

"Maj"

Enkrat pred sedmimi leti sem
že iskala vašo pomoč in jo
tudi dobila. Zdaj so me skrbi
in težave prisilile, da se spet
obračam na vas. Prosim za
vaš pogled in pomoč.

Draga gospa, opravičujem
se vam, ker sem založila
vašo pošto, nisem pa poza-
bila na vas. Ob branju vaših
besed se človek lahko samo
vpraša, kje so meje. Meje ra-
zuma in odgovornosti do
najbližjih, do sebe in do živ-
ljenja. Hvala bogu, da ste,
kar ste, saj v nasprotnem pri-
meru vprašanje, kakšna bi
bila usoda vaših vnukov. Sin
se vrne, a vedno znova rine v
težave, kot da nima že svojih
dovolj. Zdravstveno stanje
snahe se bo počasi začelo
stabilizirati, ne sicer tako
zelo kmalu, a se vrne. Zdrava
boste in nobena sila vas ne
zlomi. Vnuki bodo vsi po vr-
sti v življenju uspešni, dali
ste jim vse pomembne vred-
note in samo to zares šteje.
Zelo lepo vas pozdravljam.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Odločili se bomo za večji izdatek, ki ga sicer že dolgo 
odlašamo, in ne bo nam žal. Čeprav to ne bo naš namen,
bomo nekoga razočarali.

24. aprila 2010
Sobota 
Zora, Jurka, Veronik

Ni vse zlato, kar se sveti, zato moramo biti previdni, da se
nam ne zgodi nekaj, na kar nismo pripravljeni. Vedno je
najbolje zaupati svojemu prvemu občutku.

26. aprila 2010
Ponedeljek
Klemen, Zdenka, Paš

Zaradi dane obljube in zaupanja v nekoga, ki nima namena,
da to tudi izpolni, gredo mimo nas lepe in dobre priložnosti.
Zavemo se še pravi čas.

27. aprila 2010
Torek
Cita, Jaromil, Franči

Pred nami je lep dan in znali bomo sprejeti vse, kar nam
prinaša. Oseba, ki nam je blizu, bo naredila korak naprej,
mi pa ne smemo zaostajati.

28. aprila 2010
Sreda
Vital, Živko, Ljudevit

Opozorjeni bomo na napako, in ker sam način ne bo 
toleranten, bomo z zamero v srcu skovali načrt. Pravi
odgovor in rešitev spoznamo še pred večerom.

29. aprila 2010
Četrtek
Robert, Hugo, Katarina

Izkoristili bomo dober položaj planetov in začeli pogovor o
zadevah, ki nam povzročajo nemir in dvome. Vsekakor
bomo zelo prijetno presenečeni.

30. aprila 2010
Petek
Marjan, Samo, Pika

25. aprila 2010
Nedelja
Marko, Tugomir, Ermin

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

Občutek, da potrebujemo korenito spremembo v svojem
življenju, nas ne bo varal in lahko si nekaj časa še 
zatiskamo oči, a dolgo ne bomo več zmogli.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
V ljubezni se vam obeta več nepričakovanih presenečenj.
Odločali se boste med pametjo in čustvi. Srečo boste
imeli na dosegu roke, ki pa je ne boste upali sprejeti.
Morda bo ta strah le strah pred neznanim. Obeta se vam
večji nakup. 

Bik (22. aprila - 20. maja)
Ta teden boste namenili različnim obiskom, na katere se
pripravljate že nekaj časa. Zaradi pogovora z dobrim
znancem boste prišli do čudovite ideje, kako izboljšati
vaše materialno stanje, ki že nekaj časa ni blesteče. 
Novice vas šokirajo.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Če ne boste tratili energije tam, kjer to ni potrebno, vam
bodo uspeli načrti, ki ste si jih zastavili v tem tednu. V
ljubezni se vam bo še marsikaj razpletlo, ne da bi vi na
to vplivali. Potrebni ste sprememb in tega se boste dobro
zavedali.

Rak (22. junija - 22. julija)
Vedno znova sami sebi otežujete stvari. Cesta, po kateri
hodite, ima tudi ovinke, oziroma bližnjice, ki jih ne 
izkoristite, ali pa vsaj ne dovolj. Konec tedna vam 
prinese nekaj lepega v družbi ljudi, ki jih sicer še ne 
poznate. Dobili boste darilo. 

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Sprostili se boste in ugotovili, da ste pravzaprav lahko 
hitro zadovoljni in da ni potrebno veliko za dobro 
razpoloženje. V tem tednu se boste veliko ukvarjali z 
domačo okolico in tudi s samim seboj. Naučili se boste
vzeti svojih pet minut. 

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Čustvena zmeda, ki jo lahko pričakujete v prihodnjem
tednu, vam bo na koncu še koristila. Poslovno se vam bo
dogajalo kot ponavadi, razpeti na več strani in seveda
povsod uspešni. Nasvetom prijateljev se raje izognite,
poslušajte zgolj sebe.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Ne marate plehkih pogovorov, zato boste še toliko bolj
veseli sogovornika, ki bo vaših misli. Pogovor se bo 
zavlekel in samo od vas bo odvisno, ali bo ostalo samo
pri tem. Na splošno se vam obetajo večje spremembe,
tudi na delovnem področju.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Prizadevanja in razna vlaganja, ki ste jih imeli pri delu, se
vam bodo končno obrestovala. Dobro se boste počutili
in z veliko vnemo boste vso pozornost posvetili svojim
ciljem in hiteli k novim zmagam. Na čustvenem področju
se vam pripravlja presenečenje.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Veselili se boste vsakega dneva v prihodnjem tednu.
Sploh ne bo potrebno, da boste imeli za to kakšen 
poseben razlog. Otresli se boste bremen, postavili boste
cilje, ki jih boste tudi dosegli. Na vas se bodo spomnili
stari prijatelji in vas tudi poiskali.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Ni važno, v kakšni družbi boste prisotni, povsod vam bo
lepo in se boste dobro počutili. Res so trenutki, ko vam
lahko že samo drobne malenkosti porušijo ritem, ki ste ga
navajeni, a se tokrat ne boste dali zmotiti. Dobre novice ...

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Sami sebi boste dali še eno priložnost. Čustva, ki jih 
gojite do nekoga, ste skušali zatreti, a boste končno 
spoznali, da to ni kar tako. Tokrat se boste za naklonjenost
borili vi, in videli boste, kakšen je položaj na vaši strani.
Veseli boste denarja.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Z dobro voljo in pozitivno energijo boste obvladovali 
razpoloženje, ki vam bo v tem tednu nihalo iz dneva v
dan. Delovne obveznosti vas bodo precej izčrpale, a
kljub temu boste imeli lepe rezultate. Proste trenutke 
boste posvetili sebi in ljubljeni osebi.

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".

Ni ti žena, teta, mati,
tvoja je, s teboj živi,
sestra ni, ne ti njej ati,
let je istih kakor ti.

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna od-
govora (enega, ki ga
bomo prejeli preko SMS,
in drugega, ki ga bomo
prejeli po pošti). Na-
grado boste prejeli po
pošti. Pravilna rešitev
zadnje objavljene ugan-
ke se glasi korak. Izžre-
bali smo Pavlo Demšar
in Mojco Mežek.
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NAGRADNA KRIŽANKA
IZ NAŠEGA PROGRAMA
●   sveže rezano cvetje, sobne rastline                         
●   izdelava šopkov in dostava                                       
● bogat nagrobni program                                          
● sveče, vaze, elektronske sveče, vosek, ...                   
● žalni program - ikebane, venci, žalni zavitki sveč, ...           
● darilni program, aranžiranje daril
● sadike balkonskega cvetja, enoletnic, zelenjave, 

okrasnih grmovnic, trajnic, iglavcev
● tekoča, mineralna in organska gnojila
● semenski krompir
● zemlje in humusi v različnih pakiranjih
● okolju in čebelam prijazna sredstva za zaščito rastlin 

pred boleznimi in škodljivci
STORITVE
● urejanje poslovnih prostorov                                    
● presajanje in ureditev že obstoječih                                  

nasadov z lončnicami, suhe dekoracije in aranžiranje        
● urejanje in zasaditev vrtov
● urejanje in zasajanje grobov -

zamenjava peska, zemlje, zasaditev, ...
● zasajanje korit, posod z balkonskim cvetjem                     

VRTNI RAJ d.o.o. NA PLANINI V KRANJU   
NASPROTI KRANJSKEGA POKOPALIŠČA

CESTA TALCEV 89, KRANJ

tel.: 04 235 91 24

www.vrtniraj.si
info@vrtniraj.si

ODDELEK  S SVEŽO ZELENJAVO IN SADJEM   
poudarek na ponudbi pridelano v Sloveniji

VSAK TEDEN POSEBNO UGODNE AKCIJSKE CENE,  
KI SO OZNAČENE KOT RAJSKE CENE TEDNA

Nagrade: 1. nagrada - bon v vrednosti 60 eur, 2. nagrada - bon v vrednosti
40 eur in 3. nagrada - bon v vrednosti 20 eur.
Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj 
in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 5. maja 2010, 
na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate
tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.
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a vabilu, ki so ga
organizatorji po-
slali povabljenim
na dobrodelni do-
godek Povežimo

Kranj, so zapisali: "V tem hi-
trem ritmu življenja premalo
časa namenimo drug druge-
mu, ne zavedamo se, da vsak-
do potrebuje druge ljudi, ki mu
bodo pomagali do dosegljivih
ciljev. Dobrodelna prireditev je
možnost, da se družimo in
združimo moči za plemenit
namen - pomagati sočlove-
ku." 

Dobrodelni dogodek sta v
dvorani Grandis odprla moj-
stra kabareja Biba in Blaž, ki sta
se predstavila v vlogi Marylin
Monroe in Franka Sinatre, ter
že po nekaj verzih sprostila go-
ste pod odrom, ki jih je v nada-
ljevanju skozi večer popeljala
še Zlata ribica Petra Musevske-
ga in Vesne Slapar, ob zvokih
glasbene skupine Victory pa so
marsikoga zasrbele pete. 

Za dobrodelnost so organizi-
rali srečelov in če ste kupili
srečko, ste se kasneje potegova-
li za glavno nagrado, individu-
alni jezikovni tečaj jezikovne
šole Berlitz v vrednosti nekaj
več kot tisoč evrov, srečke pa so

bile po deset. Izpeljali so avkci-
jo slike priznanega akadem-
skega slikarja Klavdija Tutte,
kjer je bila izklicna cena dela
dva tisoč petsto evrov. Prodali
so jo za tisočaka več, kupil jo je
Aleksander Stare. 

Tudi resnosti ni manjkalo.
Goste je nagovoril župan Mest-
ne občine Kranj Damijan Per-
ne, ki je povedal, da so o dobro-
delnem plesu razmišljali že
dalj časa in da je vesel, da so se
ga povabljeni udeležili v tolikš-
nem številu. Tako so sedaj že
tradicionalnemu Županove-
mu teku dodali še ples. Pred-
stavili so tudi prejemnika dona-
cije Fundacijo Vincenca Draks-

lerja, ki je bila ustanovljena za
izvajanje preventivnih in kura-
tivnih programov preprečeva-
nja odvisnosti. Celoten izkupi-
ček denarja, pridobljenega na
tem večeru (zbrali so devet ti-
soč evrov), so namenili obnovi
prehodnega doma za ozdrav-
ljene odvisnike Vincenca
Drakslerja v Pristavi pri Tržiču. 

Presenečenje večera je bila
torta ter 'rojstnodnevni' nastop
Marilyn Monroe, saj je župan-
ski par praznoval rojstni dan.
Zakonca Perne, Damijan in
Tanja, namreč praznujeta
drug za drugim, z dnevom raz-
like, kot so nam prišepnili:
16. in 17. aprila.

DRUŽABNA KRONIKA

Douglasovemu sinu pet let zapora

Cameron Douglas, sin znanega igralca
Michaela Douglasa, je bil obsojen na pet
let zapora zaradi posedovanja heroina in
razpečevanja metamfetaminov in kokai-
na. Enaintridesetletnik, ki se z drogami
bojuje od trinajstega leta, je na sodišču
krivdo priznal ter se družini opravičil za

"nočno moro, za katero je sam kriv". Pokesal se je tudi
pred sodnikom: "Opravičujem se sodišču za svoje odlo-
čitve in dejanja, ki so me danes pripeljale pred vas. Zdaj
sem odločen, da se bom vrnil na pravo pot."

Skrivnostna Oksana

Oksana Grigorieva je pred dobrodelnim
koncertom v Moskvi potrdila, da sta se z
Melom Gibsonom razšla. "Pred kratkim
sva se nepričakovano razšla. Na žalost
vam ne morem povedati zakaj, a kmalu
boste vse izvedeli," je skrivnostna ruska
glasbenica. "Uradna verzija pa je, da sva

se razšla sporazumno in bova skupaj vzgajala hčer. Tre-
nutno je z mojo mamo v Los Angelesu," dodaja.

Zlorabljal jo je brat

Gerald Imes, brat igralke Mo'Nique, je v
oddaji Oprah Winfrey priznal, da je ses-
tro v otroštvu zlorabljal. Začelo se je, ko
ji je bilo komaj sedem let, trajalo pa je
leto ali dve. "Žal mi je, Mo'Nique, opro-
sti mi. Izdal sem zaupanje svoje sestre,
svoje krvi," se je javno opravičil, na kar se

dobitnica oskarja za stransko vlogo v filmu Precious ni
odzvala, čeprav je o zlorabi že javno govorila. Tudi Imes
je bil zlorabljen, v droge pa je zapadel pri enajstih letih.

Težko pričakovani Seks v mestu 2

Medtem ko so snemanje 23. filma o agen-
tu 007 Jamesu Bondu prestavili za nedo-
ločen čas, filmski studio MGM ima na-
mreč finančne težave, pa gredo za med
vstopnice za film Seks v mestu 2, ki v ki-
nematografe prihaja 27. maja. Zaradi veli-
kega zanimanja so vstopnice začeli pro-

dajati šest tednov pred premiero; prvi film je v blagajne
prinesel 415 milijonov dolarjev, za drugega napovedujejo,
da bo še bolj dobičkonosen. Štiri prijateljice se tokrat od-
pravijo na izlet v Maroko, kjer Carrie sreča svojega nekda-
njega fanta Aidana.

Koncert veselihSVATOV je v nedeljo v Strahinju pri Na-
klem povezovala Jasna Kuljaj, ki jo največkrat vidimo kot
ženski del voditeljskega para priljubljene Na zdravje!. To-
krat se je odločila za vijolično kombinacijo, že kar nekaj
časa pa se govori, da je Jasna spet samska. / Foto: Tina Dokl

POVEZALI SO KRANJ
Rotary club Kranj, Lions klub Kranj in Mestna občina Kranj so v petek zvečer v dvorani Grandis v 
Kongresnem centru Brdo pri Kranju pripravili dobrodelni ples Povežimo Kranj, čigar izkupiček je
namenjen Fundaciji Vincenca Drakslerja za pomoč odvisnikom in njihovim svojcem.

Aleš Klement, direktor Zavarovalnice Triglav, PE Kranj, in
Drago Martinjak, lastnik in direktor podjetja Eurocom
/ Foto: Gorazd Kavčič

Akademski slikar Klavdij Tutta s soprogo in umetnico
Klementino Golija ter direktor jezikovne šole Berlitz Gregor
Šergan s soprogo Marijo Bajželj / Foto: Gorazd Kavčič

Alenka Brun

N

Margit Draksler in Vincenc Draksler (desno) sta prišla 
na ples v družbi Tomaža Giacomelija (levo) in Alenke Jus 
Giacomeli. / Foto: Gorazd Kavčič

VRTIMO GLOBUS

Beno Fekonja, predsednik uprave Fundacije, z življenjsko
sopotnico Mojco Lozar in Melita Žontar, članica uprave
Fundacije / Foto: Gorazd Kavčič

Elvis Duraković, direktor NKBM podružnice Kranj, 
s soprogo Dijano in razpoložena župan Mestne občine
Kranj Damijan Perne in soproga Tanja / Foto: Gorazd Kavčič

Franci Strniša, direktor Adriatic Slovenica PE Kranj, s 
soprogo Simono (levo) in Irena Ahčin, članica nadzornega
odbora Fundacije / Foto: Gorazd Kavčič




