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Selitev kljub 
nasprotovanju
Geodetska uprava je geodetsko pisar-
no z Jesenic preselila v Radovljico.
Razlog za selitev naj bi bila potreba
po reorganizaciji zaradi kadra, denar-
ja in novih nalog. Odločitvi nasprotu-
jejo v občinah Jesenice, Kranjska
Gora in Žirovnica.

3

AKTUALNO

Danes popoldne bodo padavine
ponehale, delno se bo zjasnilo.
V soboto in nedeljo bo precej
jasno in toplo.

VREME

jutri: jasno in toplo ..
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V zapor zaradi 
goljufanja 
Izidor Dore Schenk von Ostrowich je
po mnenju ljubljanskega sodišča
ogoljufal kmete, ker je od njih pobral
denar za elaborate, ki jih ni nikoli iz-
delal. Sodišče ga je obsodilo na pet
let in štiri mesece zapora.

8

KRONIKA

Pahor in Janša o 
arbitražnem sporazumu
"Ob zavrnitvi sporazuma nas čaka
obdobje negotovosti v odnosih s Hr-
vaško," pred nedeljskim referendu-
mom pravi predsednik vlade Borut
Pahor, opozicijski prvak Janez Janša
pa meni, da Slovenija s sporazumom
tvega vse, Hrvaška pa nič.

12, 13

S sekanci ogrevajo 
enajst stavb
Pri Hribarju na Trsteniku so opustili
govedorejo in se odločili za izkorišča-
nje lesne biomase. Zgradili so kurilni-
co, silos za sekance in toplovod, prek
katerega ogrevajo poleg domače hiše
še osem stanovanjskih hiš, cerkev,
župnišče in salezijanski dom.

18

KMETIJSTVO

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

Kranj - Predreferendumska
kampanja se danes končuje,
jutri in v nedeljo je volilni
molk, v nedeljo glasovanje.
V mesecu dni referendum-
ske kampanje so zagovorni-
ki in nasprotniki arbitražne-
ga sporazuma po vsej Slove-
niji predstavljali svoje argu-
mente volivcem. Predsednik
vlade Borut Pahor, ki mu je
ob strani trdno stal koalicij-
ski trojček, je svojo referen-
dumsko karavano v prid ar-
bitražnemu sporazumu vo-
dil po večjih slovenskih kra-
jih, na samem začetku je bil

tudi v Kranju. Opozicijska
SDS s svojimi partnerji (SLS
in SNS) je veliko stavila na
lokalno raven. Javne tribune
z govorniki iz politike in
stroke s prepričevanjem pro-
ti sporazumu so bile tako 
zadnje tedne domala vsak
dan tudi v več krajih na Go-
renjskem. Oboji so bili aktiv-
ni na predreferendumskih
soočenjih v medijih, do arbi-
tražnega sporazuma so se
opredeljevali slovenski razu-
mniki in pravni strokovnja-
ki. Politiki obeh opcij so tudi
vsak drug javni dogodek iz-
koristili, da so govorili o tej
osrednji slovenski temi. Še

zadnji dejanji sta velika sho-
da, zagovorniki sporazuma
so ga že v sredo pripravili v
Ljubljani na Prešernovem
trgu, nasprotniki ga bodo
danes na Pogačarjevem trgu 

Ob vsem tem bi pričakova-
li, da imajo volivci na voljo
dovolj informacij za odločitev
na nedeljskem referendumu.
Tako kot v politiki in stroki pa
so različna tudi mnenja si-
ceršnje javnosti, o čemer pri-
čajo javnomnenjske ankete
in občasna poizvedovanja
med naključnimi sogovorni-
ki. Odločitev za ali proti bo
prej ko ne odločitev za eno ali
drugo politično opcijo. 

V nedeljo o arbitražnem sporazumu
V nedeljo bo referendum o arbitražnem sporazumu med Slovenijo in 
Hrvaško, nekateri pa so svoj glas za ali proti že oddali v minulih treh dneh
na voliščih na upravnih enotah.

Prvi volivci so na sedežih upravnih enot od torka do četrtka že lahko oddali svoj glas za 
arbitražni sporazum ali proti njemu. / Foto: Tina Dokl

Leto LXIII, št. 44, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Boštjan Bogataj

Kranj - Včeraj in danes so de-
lavci kranjskega podjetja
Iskraemeco začeli dobivati
odločbe o prekinitvi delovne-
ga razmerja. "Vseh 138 sode-
lavcev je pred dvema tedno-
ma prejelo obvestila o odpu-
stitvi, sedaj pa jim vročajo še
odločbe o odpustu," pojas-
njuje sindikalist Jože Petek.
Glede na napovedano odpuš-
čanje 250 sodelavcev, je se-
danje skoraj razpolovljeno
število nekoliko boljše, ugod-
nejši pa so tudi časi za novo
zaposlitev.

"To ne pomeni, da so de-
lavci prejeli delovne knjižice,
je pa s tem začel teči 75-
dnevni odpovedni rok, šele
takrat pa se bodo tudi začeli

prijavljati na zavod za zapo-
slovanje," pojasnjuje Petek
in tudi, da je sindikat marsi-

kateremu od njih pomagal
pri iskanju nove službe.
Tudi zato je sindikat Iskrae-

meco, ki ga vodi, pred mese-
cem iz Sveta gorenjskih sin-
dikatov prestopil v Sindikat
kovinske in elektro industri-
je Slovenije (SKEI). Petek:
"Mi želimo vplivati na pa-
nožno kolektivno pogodbo,
hkrati pa imamo danes več
informacij, s katerimi lahko
pomagamo našim članom
do novih služb." Vsi delavci
Iskraemeca bodo prejeli od-
pravnino, v primeru pred-
časnega odhoda (kdor ne bo
čakal 75 dni) pa bodo prejeli
še odškodnino.

Ne prvega ne drugega, niti
zaostalih plač in regresa pa
(vsaj za zdaj) ne bodo dobili
nekdanji delavci kranjskega
tekstilnega podjetja Zvezda. 

Potop Zvezde, odpuščanja v Iskraemecu
Zaposleni v kranjski tekstilni tovarni Zvezda so se včeraj prijavljali na Zavod za zaposlovanje, 138 
zaposlenih v Iskraemecu pa je včeraj začelo dobivati odločbe o prenehanju delovnega razmerja.

Delavci kranjske Zvezde so se včeraj prijavili na Zavod za
zaposlovanje. V času krize bo njihova pot do nove službe
težka. / Foto: Gorazd Kavčič � 17. stran

vabi na INFORMATIVNE DNEVE za vpis
v SREDNJE in VISOKE ŠOLE - 7. 6. in 9. 6. - na LUK

Telefon: 04 280 48 00      www.luniverza.si

Boštjan Bogataj

Kranj - Spomnimo, da bo ev-
ropski projekt Gorki regiji
zagotavljal preskrbo s pitno
vodo ter odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda, po prvih
načrtih pa je bil vreden 120
milijonov evrov. "Na sestan-
ku nam je predsednik zago-
tovil denar. Izkazalo se je, da
je bil naš strah neupravičen,"
pravi Damijan Perne, župan
Kranja. "Sklenili smo kon-
kreten dogovor," pa sestanek
ocenjuje Tomaž Tom Men-

cinger, župan Jesenic, in na-
daljuje: "Ministra Henrik
Gjerkeš in Roko Žarnič mo-
rata do četrtkove seje vlade
predsedniku Pahorju pred-
staviti konkretne načrte za
uresničitev projekta, že čez
en teden pa bomo župani do-
bili načrt za realizacijo pro-
jekta." Na sestanku so ugoto-
vili, da gre za enega najpo-
membnejših projektov Go-
renjske, tako za razvoj go-
spodarstva, turizma kot nor-
malno preskrbo prebivalcev.

Denar za Gorki bo
Gorenjski župani so se z Borutom Pahorjem 
dogovorili o uresničitvi projekta Gorki.

� 3. stran
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Marjana Ahačič

V ponedeljek je na preda-
vanju z naslovom Slovenci
skozi čas svoj pogled na pre-
tekle in aktualne dogodke na
Slovenskem predstavil za-
mejski pisatelj in borec za
človekove pravice, akademik
Boris Pahor, ki ga je v goste
povabilo Območno združe-
nje veteranov vojne za Slove-
nijo. "Slovencem manjka
zdrava nacionalna samoza-
vest, ki se lahko zelo dobro
počuti v Evropi," je med dru-
gim poudaril Pahor in spom-
nil na besede nekdanjega
francoskega predsednika
Chiraca, ki je dejal, da bodo
evropski narodi vedno bolj
nacionalno zavedni, čeprav
bodo živeli v skupni Evropi.
"To je ideja, ki bi jo bilo vred-
no poudarjati mladini."

Seveda se je v svojem pre-
davanju dotaknil tudi aktual-
nih razprav v zvezi z referen-
dumom o arbitražnem spo-
razumu s Hrvaško. "Spraše-
vali so me, kaj mislim o arbi-
tražnem sporazumu, pa ni-
sem dal nobenega končnega
odgovora. A prav je, da opo-
zorim vsaj na dve dejstvi: po

mojem - in zgodovina mi
priča, da je tako - ni bil Piran-
ski zaliv skupaj s Savudrijo
nikdar hrvaški. V različnih
periodah zgodovine smo ga
imeli prosto na razpolago.
Dokler stvari niso začele po-
stajati problematične leta
1990. To je prvo dejstvo, na
osnovi katerega bi morale te-
meljiti vse diskusije o meji.
Drugo dejstvo, ki ga poudar-
jam, pa je prav tako zgodo-
vinska resnica, da je Italija ob
slovenskem vstopanju v Ev-
ropsko skupnost postavljala

pogoje, ki smo jih morali
najprej izpolniti in nam je
šele nato dovolila, da gremo
v Evropo. Nekateri očitajo, da
France Bučar, Tine Hribar in
jaz nastopamo sentimental-
no, a to ni res, gre za prepro-
sta dejstva in ne vem, zakaj
mi v odnosih s Hrvaško ne bi
smeli ravnati enako."

Boris Pahor pravi, da bi se
s Hrvaško morali najprej
sporazumeti o meji in ji šele
potem omogočiti vstop v ev-
ropsko skupnost. "Nekateri
pravijo, da to ni mogoče, ker

je Italija pač velika in močna
država, mi ubogi, majčkeni
Slovenci pa ne moremo za-
htevati in postavljali pogojev,
ker bo sicer vsa Evropa proti
nam in nam očitala, da zga-
njamo hrup za nekaj metrov
morja! Ampak če pristane-
mo na takšno perspektivo,
pomeni, da Slovenci nismo
enakovredni drugim naro-
dom v Evropi! To pomeni, da
lahko na primer Italija, ki je
močna in ugledna, kljub vse-
mu, kar je počenjala med
drugo svetovno vojno, dela
kar hoče, mi, ki smo majhni,
pa ne moremo zahtevati svo-
jih pravic. Če bi bil jaz v ta-
kem primeru predsednik dr-
žave, bi rekel, da izstopam iz
Evrope, ki mi ne da pravice,
da zahtevam svoje pravice.
Mislim, da je to logika, ne
sentimentalizem. Sem kot
državljan enakovreden Itali-
janu ali ne?" se (nas) spet
sprašuje Pahor in poudarja,
da gre pri vprašanju meje za
problematiko, ki je "prav go-
tovo dosti širša kot nekaj me-
trov morja in jo je treba tudi
obravnavati v drugačnem,
resnem okolju, ne z demon-
stracijami".

Dejstva, ne sentimentalnost
"Vse do danes mi je zgodovina vedno dala prav. Na žalost," je na nedavnem predavanju v Radovljici
dejal tržaški pisatelj, akademik Boris Pahor.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Viže v narečju
Večer slovenskih viž v narečju, ki bo 11. junija, je vse bliže. Go-
renjski glas vam podarja šest vstopnic. Pravilen odgovor na
vprašanje: ”V čem je posebnost škofjeloškega festivala?” in
sreča pri žrebu vam lahko naklonita par vstopnic. Odgovore s
svojimi podatki na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj
ali na: koticek@g-glas.si pošljite najkasneje do torka, 8. junija.
Zgoščenko s tega festivala pa bodo prejeli: Vinko Pintar,
Poljane; Štefka Piber, Bled; Darja Šarabon, Tržič; Jano Vovk,
Tržič in Cveta Tušek, Selca. Čestitamo!

Menjava nogometnih sličic

Danes od 17. do 18. ure so k nam vabljeni vsi zbiratelji no-
gometnih sličic. V avli Gorenjskega glasa (nasproti glavne
avtobusne postaje v Kranju) bo potekala menjava sličic.
Oglasite se pri nas in zapolnite svoj nogometni album!

Deep Purple in Bob Dylan

Žreb je srečo za ogled koncerta Deep Purple prinesel: An-
dreju Anderletu iz Radovljice in Andreju Gazvodi iz Kranja,
za koncert Boba Dylana pa Nevenki Gale iz Nakla in Mariji
Gantar iz Žirov. Čestitamo! D. K.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANTONIJA VINŠEK iz Kamnika.

Boris Pahor / Foto: Gorazd Kavčič

Bled, Zelenica 

Mednarodno srečanje vojaških gornikov 

Gorenjska ta teden gosti srečanje Mednarodnega združenja
vojaških gorskih šol in kongres Mednarodne federacije voja-
ških gornikov, ki ju organizira Slovenska vojska skupaj z Zdru-
ženjem vojaških gornikov Slovenije. Srečanje vojaških gorni-
kov iz šestnajstih držav se je začelo s slovesnostjo v vojašnici
Bohinjska Bela, kjer je bila osrednja govornica ministrica za
obrambo Ljubica Jelušič. Srečanje je vsako leto v drugi državi,
namenjeno pa je druženju, izmenjavi izkušenj in dopolnitvi
gorniških tehnik pripadnikov vojaških gorskih šol. Slovenska
vojska je udeležencem srečanja prikazala svoje zmogljivosti na
včerajšnji vojaški vaji na Zelenici (na sliki), sicer pa so v okviru
srečanja potekale tudi druge dejavnosti: okrogla miza na temo
bojevanja v gorskem svetu, razstava in podpis listine predsed-
nikov nacionalnih organizacij o nadaljnjem sodelovanju. Med-
narodno združenje vojaških gorskih šol, v katero je vključenih
devet držav, je bilo ustanovljeno leta 1996 v Chamonixu, Med-
narodna federacija vojaških gornikov pa leta 1985 na Bavar-
skem. Gostitelji, slovensko združenje vojaških gornikov, so se
na srečanje ob 25-letnici svoje mednarodne organizacije zato
še posebej skrbno pripravili. D. Ž.

Danica Zavrl Žlebir

Ljubljana, Jezersko, Tržič -
Borut Pahor (SD), Katarina
Kresal (LDS), Gregor Golo-
bič (Zares) in Karl Erjavec
(stranka DeSUS sicer v
predvolilni kampanji v zvezi
z arbitražnim sporazumom
ni sodelovala) so v sredo na
množičnem srečanju v
Ljubljani znova izrazili trd-
no podporo arbitražnemu
sporazumu. Pahor pravi, da
bo z njim rešen osemnajst

let star mejni sporazum s
Hrvaško, da prinaša pravič-
no mejo, dolgoročno pa trd-
no sožitje in mir med naro-
doma. Z arbitražnim spora-
zumom se odpira majhno
okno priložnosti, zatrjuje
Pahor in ob referendumu
ljudem slikovito naroča, naj
primejo goloba v roki in ne
gledajo vrabca na strehi. 

Slikovito pa se o sporazu-
mu izražajo tudi na Jezer-
skem, kjer je v sredo na do-
bro obiskani javni tribuni

SDS sodeloval tudi posla-
nec Branko Grims. Opozo-
rili so predvsem na nevar-
nost, da bi volivci v nedeljo
ostali doma, čeprav se jih
sicer veliko ne strinja s
predlagano arbitražo. "O
nujnosti odločnega ne
predlaganemu sporazumu
priča naslednji paradoks:
pred vstopom Slovenije v
EU smo na zahtevo Italije
spremenili ustavo. Če bo
sporazum potrjen, jo bomo
zaradi izgube ozemlja spre-

minjali ponovno - tokrat
zato, da bo v EU vstopila
Hrvaška. Smo za "ljubi
mir" res pripravljeni proda-
ti tudi lastno suverenost?
Smo res takšne ovce," raz-
mišlja Drejc Karničar in v
imenu Jezerjanov dodaja,
da bodo, čeprav so ponosni
na svojo ovco, v nedeljo od-
šli na referendum in z jas-
nim "ne" oddali glas za Slo-
venijo in slovensko morje.
Javna tribuna SDS pa je
bila včeraj tudi v Tržiču.

Še zadnje razprave o arbitražnem sporazumu 

Jasna Paladin

Volčji Potok - Glavna tema
zadnje seje Predsedstva
Skupnosti občin Slovenije
(SOS), ki je potekala v kam-
niški občini, so bili občinski
prostorski načrti (OPN). Po-
stopki se namreč odvijajo
prepočasi, brez sprejetja
OPN pa gradnja novih objek-
tov v občinski lasti ni mogo-
ča. Da se zapleta na več seg-
mentih, priznavajo župani
kot predstavniki ministrstev.

"V Kamniku smo posto-
pek sprejemanja OPN začeli
že pred štirimi leti, ko je še

veljala stara zakonodaja, nato
pa je vlada sprejela nov za-
kon. Že pol leta čakamo na
smernice vseh 38 soglasoda-
jalcev, čeprav bi jih morali
dobiti v roku enega meseca.
Predstavniki ministrstev go-
vorijo vsak svoj jezik, zato je
sprejemanje OPN v mrtvem
teku," je povedal kamniški
župan Anton Tone Smolni-
kar in opozoril, da gre za pra-
vo razvojno blokado občin.
Na težave je opozoril tudi tr-
zinski župan Tone Peršak.
"Glavni težavi sta nenehno
spreminjanje predpisov ter
dejstvo, da mora OPN do do-

ločenega roka pripraviti vseh
210 slovenskih občin, ljudi
na ministrstvu pa ni za to nič
več. Zato prihaja do zamud,
hkrati pa na državni ravni ni
nekega organa, ki uskladil
smernice različnih ministr-
stev. Zdaj namreč dobivamo
različne smernice, ki se med
seboj tepejo, držati se mora-
mo enih in drugih in ker iš-
čemo kompromis, na koncu
dobimo negativno mnenje."

Težave priznavajo tudi na
ministrstvu za okolje. "Pred-
vsem se zatika pri tem, da ne
smernice ne mnenja niso po-
dana v predpisanem roku, saj

za to preprosto nimamo do-
volj zaposlenih. Glavni razlog
vseh težav pa je v tem, da
prostorsko načrtovanje pote-
ka na povsem lokalnem nivo-
ju in menimo, da bi se to mo-
ralo prenesti na višji, regio-
nalni nivo. Tako pa danes ob-
čine pri svojem prostorskem
načrtovanju sicer povsem le-
gitimno med seboj bolj tek-
mujejo kot pa sodelujejo in
končni rezultat je trdo poga-
janje z vsakim resorjem po-
sebej, za vsako parcelo pose-
bej," je vladno plat predstavil
Damjan Uranker, vodja sek-
torja za prostorsko načrtova-
nje na lokalni ravni pri MOP
in dodal, da si vlada prizadeva
ponovno vzpostaviti neko
medresorsko komisijo.

Prostorski akti trn v peti občin
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Bohinjska Bistrica

Marija Ogrin ostaja na čelu SDS Bohinj

Občinski odbor SDS Bohinj je na redni letni konferenci izvo-
lil novo vodstvo odbora. Predsednica še naprej ostaja Mari-
ja Ogrin, izvolili so tudi tričlansko nadzorno komisijo. Kot
gost je na konferenci nastopil predsednik gorenjske regijske
koordinacije SDS Bojan Homan, ki je predstavil argumente
proti arbitražnemu sporazumu. M. R.
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Mateja Rant

Bohinjska Bistrica - V okviru
predsedovanja Slovenije
Alpski konvenciji je minister
za okolje in prostor Roko
Žarnić v sredo v Bohinju go-
stil župane slovenskih alp-
skih občin. Govorili so o tu-
rizmu in prometu ter traj-
nostnem razvoju, srečanje
pa je bilo namenjeno tudi
spodbujanju sodelovanja in
izmenjavi dobrih praks, ki
zagotavljajo varstvo in sona-
ravni razvoj alpskega prosto-
ra, obenem pa ščitijo gospo-
darske in kulturne interese
prebivalcev.

Ena glavnih težav teh kra-
jev, je ob tem opozoril mini-
ster Roko Žarnić, so pro-
metne povezave. Obstaja
skrb, je pojasnil, da bo pri
reorganizaciji slovenskih
železnic država opustila že-
lezniški sistem v alpskem
prostoru, če se bo izkazal za
nerentabilnega. Obljubil je,
da se bo zavzel za ohranitev
tega okolju prijaznega nači-
na prometa. Obenem je po
njegovem treba poskrbeti
za boljše avtobusne poveza-

ve in ureditev večjih parki-
rišč zunaj neposredno zava-
rovanih območij. Druga te-
žava, ki pesti alpske občine,
pa so občinski prostorski
načrti. "Očitki o predolgih
postopkih in preveliki biro-
kraciji so marsikdaj upravi-
čeni, zato bom poskrbel, da
se to čim prej uredi," je še
dejal minister Žarnić, ki
tudi pričakuje, da bodo še
pred poletnimi parlamen-
tarnimi počitnicami oziro-

ma do konca julija sprejeli
zakon o Triglavskem narod-
nem parku. Prav prepočas-
ne postopke pri sprejema-
nju občinskih prostorskih
načrtov, s katerimi bi začr-
tali smernice razvoja, je kot
glavno težavo izpostavil tudi
župan Jezerskega Milan
Kocjan. "Želeli bi recimo
urediti parkirišča okrog
Planšarskega jezera, da bi
tam ustavili tiste, ki bi se
radi z avtomobilom pripe-

ljali skoraj do Češke koče. A
dokler ne bo občinskih
prostorskih načrtov, se ni-
mamo kaj pogovarjati," je
opozoril Kocjan.

Po mnenju direktorja Tri-
glavskega narodnega parka
Martina Šolarja so Alpe raz-
vojni potencial Evrope, saj
alpski prostor predstavlja
eno najbolj atraktivnih loka-
cij za obiskovanje. Na leto
jih obišče kar 140 milijonov
ljudi. "V tem prostoru se
zato srečujeta interes za va-
rovanje okolja in za trajnost-
ni razvoj." Prav zavarovana
območja in Alpska konven-
cija po njegovih besedah
skozi primere dobrih praks
omogočajo najti poti, kako v
Alpah združiti varovanje na-
rave in trajnostni razvoj. Še
poldrugo stoletje nazaj so
bile namreč alpske občine
simbol revščine in izseljeva-
nja. A kakor je turizem iz-
boljšal življenjske razmere
lokalnega prebivalstva, je
hkrati marsikje spremenil
alpsko krajino. Prav ravno-
vesje interesov je zato te-
meljna dilema našega zava-
rovanega prostora.
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Glavna težava je promet
Slabe prometne povezave in prepočasno sprejemanje občinskih prostorskih načrtov so kot najbolj
pereča problema na srečanju z okoljskim ministrom Rokom Žarnićem izpostavili župani slovenskih
alpskih občin.

Projekt Gorki je sedaj raz-
deljen na dva dela. Prvi zaje-
ma občine Bohinj, Jesenice,
Radovljica in Žirovnica, 22
milijonov evrov vredno vlogo
so občine že oddale in bodo
vsaj v nekaterih občinah gra-
dili že prihodnje leto. Druga
vloga zajema Mestno občino
Kranj, Naklo in Šenčur z naj-
pomembnejšo investicijo v
čistilno napravo Kranj in pri-
padajočo kanalizacijo. Oce-
njena vrednost del znaša 65
milijonov evrov, vloga še ni
pripravljena. 

"Vlogo bomo oddali v
enem mesecu, sledijo uskla-
jevanja, po najhitrejšem sce-
nariju pa bo vloga potrjena v
začetku prihodnjega leta," je
pojasnil kranjski podžupan
Stane Štravs. Gradnja druge-

ga dela projekta Gorki, ki ga
vodi MO Kranj, naj bi se tako
začela v drugi polovici prihod-
njega leta. Vsi projekti morajo
biti zaključeni do konca leta
2015, sicer bodo občine mora-
le plačati visoke kazni.

Minister Gjerkeš je tudi za-
gotovil, da bo do konca mese-
ca našel rešitev tudi za izpa-
dle podprojekte (Smlednik,
Preddvor, Skaručna, Kropa),
saj bi zaradi dosedanjih vla-
ganj občine lahko postale
celo nelikvidne. "Del krivde
moramo prevzeti sami, saj se
očitno ne znamo dogovoriti
in določiti koordinatorja, ki bi
znal povezati vse občine,"
meni Mencinger in dodaja,
da je v Sloveniji prijavljenih
za 1,8 milijarde evrov projek-
tov, država pa ima (skupaj z
denarjem Evropske unije) na
voljo šeststo milijonov evrov.

Denar za Gorki bo

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Davčna uprava bo
poostrila nadzor nad plačeva-
njem davkov od premoženja
(stavb, delov stavb, stanovanj,
garaž, prostorov za počitek in
rekreacijo) in od dohodkov,
ustvarjenih z oddajanjem
premičnega in nepremične-
ga premoženja v najem. Za
to se je odločila, ker je prido-

bila pomembne podatke o
lastništvu nepremičnin, na
podlagi katerih ugotavlja, da
ima večje število zavezancev
v lasti stavbe oz. dele stavb,
za katere ne plačujejo vseh
predpisanih dajatev. Vse, ki
svojih dohodkov za lani in
tudi za pretekla leta niso
ustrezno napovedali, zato po-
ziva, da predložijo davčne na-
povedi. Ker je rok za oddajo

napovedi potekel, lahko na-
poved oddajo v obliki samo-
prijave, vendar morajo to sto-
riti do izdaje odmerne odloč-
be, do začetka davčnega in-
špekcijskega nadzora ali do
začetka postopka o prekršku
oz. kazenskega postopka. Če
tega ne bodo storili, jim bo
davčna uprava izrekla globo,
ki v primeru, da ne vložijo
napovedi ali je ne vložijo v

roku, znaša od dvesto do šti-
risto evrov, za navedbo neres-
ničnih, nepravilnih ali nepo-
polnih podatkov v napovedi
pa od štiristo do 1200 evrov.
Zavezancem z dohodki iz od-
dajanja premoženja v najem
bo poleg izrečene globe izda-
la tudi odločbo na podlagi
primerljivih podatkov iz na-
povedi z območja, kjer je ne-
premičnina, zavezancem za
davek od premoženja pa bo
uvedla davčni postopek, ugo-
tovila dejansko stanje in izda-
la odmerno odločbo. 

Davčna uprava poziva k samoprijavi

Okoljski minister Roko Žarnić (desno) in direktor TNP-ja
Martin Šolar / Foto: Tina Dokl
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Škofja Loka 

Petim občinska priznanja

Ob letošnjem občinskem prazniku v Škofji Loki bodo podeli-
li pet občinskih priznanj: zlati grb, dva srebrna in dva brona-
sta grba občine Škofja Loka. Ena od vlog za priznanja je na
komisijo za volitve, imenovanja in kadrovske zadeve prispe-
la nepopolna, a s kasnejšim dopolnilom. Ker gre za Čebelar-
sko društvo Škofja Loka, ki dobro dela in ob skrbi za čebele
ohranja naravo in zagotavlja tudi biotsko raznovrstnost, so
svetniki sklenili, da ne bodo vztrajali pri preveliki formalno-
sti. Tudi svetnika Anton Peršin (SDS) in Dušan Krajnik
(NIT), ki sta sicer poudarjala pomen spoštovanja razpisnih
pogojev, sta predlog podprla, prav tako spremembo, da na-
mesto bronastega grba dolgoletni pedagoginji in predsedni-
ci Društva prijateljev mladine Škofja Loka Mari Jelovšek po-
delijo srebrni grb. Srebrno priznanje so tako prisodili tudi če-
belarjem, zlato Balinarskemu društvu Lokateks Trata, brona-
sta pa Ivanu Kožuhu, prizadevnemu članu sveta KS Mesto in
društva Sotočje, in Lei Mlakar, ki je v Škofji Loki letos vodila
akcijo Očistimo Slovenijo v enem dnevu. D. Ž.

Urša Peternel

Jesenice - Sreda je bil zadnji
dan, ko je svoja vrata imela
odprta geodetska pisarna na
Jesenicah. Od včeraj so Jese-
nice brez geodetske izposta-
ve, saj je ta začela delovati na
novi lokaciji v Radovljici.
Razlog za selitev naj bi bil po
pojasnilu Aleša Seliškarja,
generalnega direktorja Geo-
detske uprave Republike Slo-
venije, nujnost reorganizaci-
je zaradi stalnega zmanjševa-

nja kadra, omejenih prora-
čunskih sredstev in novih
nalog. A odločitvi nasprotu-
jejo v občinah Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica.
Že ob januarski napovedi
ukinitve je župan Tomaž
Tom Mencinger v imenu žu-
panov treh zgornjegorenj-
skih občin poudaril, da je za-
prtje geodetske pisarne na
Jesenicah nesprejemljivo, saj
bi to za 32 tisoč prebivalcev
občin Jesenice, Kranjska
Gora in Žirovnica pomenilo

veliko slabšo dostopnost do
storitev geodetske uprave. A
pozivi k ohranitvi pisarne so
bili očitno neuspešni, saj so
prejšnji petek na Občini Je-
senice po elektronski pošti
dobili obvestilo direktorja
Območne geodetske uprave
Jožeta Cvenklja o dokončno-
sti selitve v Radovljico. Po be-
sedah župana Mencingerja
sploh niso mogli ugovarjati
odločitvi, kajti na obvestilu
naj bi bil zapisan datum 27.
april 2010, a ga nobena od

občin (Jesenice, Žirovnica in
Kranjska Gora) v tem roku
ni prejela. Ker se s takšnim
načinom in odločitvijo o za-
prtju geodetske pisarne na
Občini Jesenice ne strinjajo,
je župan v ponedeljek vnovič
pisal ministru za okolje
Roku Žarniču ter direktorju
Geodetske uprave Republi-
ke Slovenije Alešu Seliškar-
ju. Mencinger je pozval pri-
stojne, naj odločitev o prese-
litvi pisarne iz Jesenic v Ra-
dovljico znova pretehtajo in
omogočijo vsaj to, da bi ne-
kaj dni v tednu ohranili
uradne ure za stranke na do-
sedanji lokaciji na Jesenicah.
Občina Jesenice je tudi pri-
pravljena pomagati pri iska-
nju morebitne nove lokacije
za pisarno.

Selitev kljub nasprotovanju
Geodetska uprava je geodetsko pisarno z Jesenic preselila v Radovljico. 
Jeseniški župan je v znak protesta pisal okoljskemu ministru.
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Stojan Saje

Brezovo pri Tržiču - Občina
Tržič je pripravila konec
maja dan odprtih vrat na
novi centralni čistilni napra-
vi, kjer so končali vsa gradbe-
na in inštalacijska dela ter
zunanjo ureditev. Gradnja
objekta, ki je nastal v sklopu
projekta Odvajanje in čišče-
nje odpadnih voda ter preskr-
ba s pitno vodo v občini Tr-
žič, se je začela julija lani. Po-
skusno obratovanje naprave
je steklo 21. aprila letos.

"V občini Tržič je družba
Primorje postavila že triin-
trideseto čistilno napravo v
Sloveniji. Gre za sodoben,
tehnološko zahteven ob-
jekt. Veseli nas, da smo ga
brez zapletov zgradili do
konca. Začelo se je tudi po-
skusno obratovanje, ki bo
predvidoma trajalo 245
dni," je dejal generalni di-
rektor Dušan Črnigoj. "Po
35 letih govorjenja in obljub
postaja centralna čistilna
naprava resničnost. Občina
Tržič jo je dobila kot zadnja
od velikih občin na Gorenj-
skem. Zahvaljujem se last-
nikom zemljišč, da so ime-
li razumevanje za postavi-

tev objekta. Delavci Primor-
ja, Gradbinca in Regenera-
cije so v roku končali nalož-
bo, ki je vredna 4,9 milijo-
na evrov. To je nadgradnja
obsežne obnove vodovodov
in dograditve kanalizacije.
S tem bomo zagotovili, da
bo Tržiška Bistrica spet za-
služila svoje ime. Zaradi
delovanja centralne čistilne
naprave bo spet bistra," je

poudaril tržiški župan Bo-
rut Sajovic, ki je pohvalil
tudi sodelavce projekta iz
občinske uprave. Mitja Zu-
pan iz Komunalnega pod-
jetja Tržič je predstavil obis-
kovalcem delovanje napra-
ve, ki lahko prečisti odpad-
ne vode za 16.400 oseb.
Nanjo so že priključili Bi-
strico ter del Tržiča, Kovor-
ja in Križev. V enem letu

bodo priključili še naselja
Zvirče, Sebenje, Žiganja
vas, Retnje in Breg.

Hvaležnost odraslim, da
skrbijo za čisto in zdravo
okolje, je mladi rod izrazil s
kulturnim programom. V
njem so nastopili učenci
Glasbene šole Tržič, plesal-
ci Plesnega kluba Tržič in
recitator iz Osnovne šole
Križe.

Tržiška Bistrica bo bistra
Centralna čistilna naprava Tržič poskusno obratuje od 21. aprila. Ogledali so si jo številni domačini 
in ugledni gostje.

Simon Šubic

Cerklje - V občini Cerklje na
Gorenjskem je evidentiranje
županskih kandidatov za je-
senske lokalne volitve še v za-
četni fazi. V večini političnih
strank so nam namreč odgo-
vorili, da razprava o možnih
kandidatih še poteka. Precej
realno je tako le pričakovati,
da bo še petič zapored kan-
didiral sedanji župan Franc
Čebulj, pa čeprav se tudi on
uradno še ni odločil. A ljud-
ski glas že govori drugače ...

"O kandidaturi razmiš-
ljam, vendar pa končne odlo-
čitve še nisem sprejel. Če pa
se bom odločil še enkrat kan-
didirati za župana, bo to za-
gotovo zadnjič," je pojasnil
Čebulj. Aktualni župan naj
bi tudi tokrat kandidiral s
podporo neodvisne Liste za
razvoj vasi pod Krvavcem.
Ker je sicer član SLS, ga bo
stranka zagotovo podprla
tudi na letošnjih volitvah, kar
je storila tudi v preteklosti, je

napovedal predsednik občin-
skega odbora SLS in podžu-
pan Miha Zevnik.

Med drugimi strankami
so najbolj konkretno odgo-
vorili v SD, kjer je volilni štab
že evidentiral svojega kandi-
data - Cirila Repnika, ki se je
za županski stolček potego-
val že leta 2006. "A njegova
kandidatura še ni potrjena,"
dodaja Stanislav Bernard,
predsednik cerkljanskega
občinskega odbora Socialnih
demokratov. 

Tudi v SDS so napovedali,
da bodo na volitvah nastopili
s svojim kandidatom, vendar
pa bo njegovo ime znano
šele konec poletja, trenutno
pa se odločajo med dvema
možnima kandidatoma. V
LDS tudi še tehtajo, kateri
kandidat bi jim prinesel naj-
več glasov, medtem ko v
N.Si po besedah njihovega
občinskega svetnika Jožeta
Ipavca o morebitnem župan-
skem kandidatu še niso raz-
pravljali. 

Čebulj razmišlja, 
kar že vsi vedo
V Cerkljah so o letošnjih županskih kandidatih 
še zelo skrivnostni. Niti župan Franc Čebulj še ni
odločen, česar pa najbrž nihče ne verjame. 

Hrušica

Razdrapana cesta dočakala obnovo

V ponedeljek so delavci Cestnega podjetja Kranj začeli 
obnavljati močno poškodovan odsek regionalne ceste od
Jesenic proti Kranjski Gori mimo Hrušice. Investitor del,
vrednih prek 650 tisoč evrov, je Direkcija Republike 
Slovenije za ceste. V sklopu obnove bodo odstranili asfalt,
uredili podlago in odvodnjavanje ter cesto na novo 
asfaltirali. Promet na tem odseku je oviran in delno 
preusmerjen na avtocesto, dela pa naj bi bila končana sre-
di meseca. Župan jeseniške občine Tomaž Tom Mencinger
je izrazil zadovoljstvo, da bo ta del ceste vendarle obnov-
ljen. V prihodnjih letih naj bi uredili še dve krožišči, v letu
2012 pri odcepu za Hrušico, do leta 2014 pa še krožišče pri
izvozu z avtoceste. U. P.

Čistilno napravo so si ogledali številni domačini, tudi tržiški občinski svetniki.

Danica Zavrl Žlebir 

Sopotnica - Projekt Človek,
ki se ukvarja s pomočjo za-
svojenim z drogami in nji-
hovim staršem, je v petnaj-
stih letih razvil celovit pro-
gram reintegracije mladih,
ki imajo težave z drogami.
Ni le metoda, je predlog za
življenje, je o projektu pove-
dala predsednica društva
Suzana Puntar, češ da so že
na začetku svoje poti v
ospredje postavili človeka in
ne droge. Pomen te nevlad-
ne organizacije pri rehabili-
taciji odvisnikov je poudaril
minister za delo, družino in
socialne zadeve Ivan Svetlik.
Tudi država jim namenja
veliko pozornosti, letos so
tem programom socialnega
varstva namenili 2,7 milijo-
na evrov, samemu projektu
Človek pa okoli sedemsto ti-
soč evrov. Sofinancira ga
tudi Evropski socialni sklad,
je na slovesnosti povedal
minister. Spregovoril je tudi
direktor Fundacije invalid-
skih in humanitarnih orga-
nizacij Janez Jug, ki dese-
tletje finančno podpira pro-

jekt, pri čimer jim tega de-
narja ni žal, saj želijo, da se
reši čim več mladih življenj.
Da je pred dvanajstimi leti
lahko zaživela terapevtska
skupnost v Sopotnici, pa
ima zasluge tudi lokalna
skupnost. Župan občine
Škofja Loka Igor Draksler je
spomnil na začetne pred-
sodke in prastrah pred to
skupnostjo, kar pa je lokal-
no prebivalstvo premagalo,
tako da so lahko umestili ta
zahtevni program v okolje.
Izrazil je veselje, da ljudje
sedaj skupnost sprejemajo
in da je nekaj dobrega dala

tudi njim, ne le mladim, ki
jim je dala možnost za novo
življenje brez droge. O svo-
jih izkušnjah z zasvojenost-
jo in življenjskim preobra-
tom, ko so se uspeli iztrgati
tej odvisnosti ali pa se s tem
še vedno borijo, so sprego-
vorili tudi Matjaž, Ana in
Tadej, trije mladi uporabni-
ki v terapevtski skupnosti
Sopotnica. Prireditev ob ob-
letnici so sicer obiskali tudi
nekdanji uporabniki, njiho-
vi svojci, domačini, prosto-
voljci in drugi, ki podpirajo
programe za pomoč mla-
dim. 

V ospredju človek, ne droga
Ob petnajstletnici delovanja društva Projekt Človek so v Sopotnici, kjer od
leta 1998 deluje terapevtska skupnost, pripravili slovesnost.

Naklo 

Novi krožišči že narejeni

Gradnja novega priključka na
avtocesto zahodno od nase-
lja Naklo poteka po termin-
skem planu. Zgradili so že
novi krožišči, prek katerih bo
potekal promet iz smeri Jese-
nic proti Naklemu in od Na-
klega proti Ljubljani. Prek
krožišča pri gramoznici na
Jurčkovem polju so že spelja-
li lokalni promet iz smeri
Duplje in Podbrezje ter obra-
tno. Junija bodo dokončali iz-
voz z avtoceste iz smeri Jese-
nice in položili nov asfalt na 
voznem pasu avtoceste v ob-
močju tega priključka. Kot je
predvideno, naj bi novi pri-
ključek odprli do konca me-
seca. S. S. 

Kranj

Seje Cera danes ne bo

Na zadnji seji CERA Gorenj-
ske so sprejeli sklep, da bo
nova seja danes, 4. junija,
do takrat pa naj bi vse obči-
ne poslale podatke za pri-
pravo dokumentacije za
skupni dokument identifika-
cije investicijskega projek-
ta (DIIP). Kot je povedal
predsednik Damijan Perne,
še dve občini nista dali po-
trebnih podatkov, nekaj pa
jih je dalo nepopolne, zato
so sejo preložili najmanj za
teden ali dva. V. S.

Slavnostni govornik Ivan Svetlik pred stavbo terapevtske
skupnosti v Sopotnici. / Foto: Gorazd Kavčič
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Vilma Stanovnik

Kranj - Stavba nekdanje eko-
nomske šole, ki je bila zgraje-
na leta 1938 po načrtih arhi-
tekta Emila Novinška, naj bi
novo podobo začela dobivati
letos jeseni, ko bodo s temelji-
to prenovo vzhodnega dela
bivše srednje šole dobili pros-
tore za 12 oddelkov vrtca, kar
pomeni za okoli 250 otrok.
Poleg tega projekt Mestne ob-
čine Kranj predvideva tudi
prostore za upravo kranjskih
vrtcev, kjer je 48 zaposlenih. 

Dejstvo je namreč, da po-
trebe za vpis otrok v vrtce na
območju mestnega jedra že
nekaj let presegajo normati-
ve za obstoječe objekte (Čira
Čara, Janina in Kekec), kot
primeren za rešitev proble-
ma pa se je izkazal vzhodni
del objekta ekonomske šole
na Komenskega 4. V projekt
bo vključena tudi obnova ce-
lotnega ovoja objekta skupaj
z Osnovno šolo Simona Jen-

ka na Komenskega 2, pa tudi
celotno igrišče ob vrtcu in
šoli, saj bodo prav posebno
pozornost namenili ureditvi
zunanjih površin. "Investici-
ja je ocenjena na okoli pet
milijonov evrov. Pred krat-
kim smo pridobili gradbeno
dovoljenje, in če bo vse po
načrtih, bodo nov vrtec otroci
lahko začeli obiskovati v šol-
skem letu 2011/2012. Raču-
namo, da bomo začeli delati
oktobra letos," pravi kranjski
podžupan Igor Velov in do-
daja, da bodo del denarja za
vrtec dobili tudi iz prodaje se-
danjih treh stavb vrtcev. "Ko
smo ugotavljali, koliko de-
narja bi bilo treba vložiti v
prenovo sedanjih treh vrtcev,
smo ugotovili, da je bolje, da
stavbe prodamo. Zanje naj bi
iztržili nekaj več kot dva mili-
jona evrov. Če jih ne bomo
mogli prodati, bomo pogoje-
vali, da jih bo izvajalec vzel v
račun," tudi pojasnjuje pod-
župan Igor Velov in dodaja,

da so se sestajali tudi z okoli-
škimi krajani, ki so sprva
dvomili, za kakšen projekt
gre in mu zato nekateri tudi
nasprotovali. "Ko smo prido-
bili načrte, smo sklicali zbor
krajanov, saj smo jih želeli
obvestiti, kakšna bo gradnja.
Prav tako smo jim predstavi-
li prometno ureditev, saj so
nam strokovnjaki pripravi

kar štiri prometne študije. Ko
so nam krajani predstavili
svoje pomisleke, smo naredi-
li še peto in šesto različico
prometne ureditve in zagoto-
vili, da bo promet urejen
tako, da bo kar najbolje za
vse," tudi pravi podžupan
Velov in pojasnjuje, da bo ob
sodobnem vrtcu in šoli tudi
zadosti parkirišč.

Imeli bodo sodoben vrtec
To jesen bodo začeli preurejati nekdanjo ekonomsko šolo v Kranju, v kateri bo prostora za kar 250
malčkov, preselila pa se bo tudi uprava kranjskih vrtcev.

Nekdanja ekonomska šola na Komenskega 4 v Kranju

Kranj

Izjemen uspeh Kulturnega društva Brdo

Kulturno društvo (KD) Brdo iz Kranja je na 15. Evropskem
prvenstvu srbske folklore, ki je 22. in 23. maja potekalo v Br-
čkem, osvojilo prvo mesto in zlato plaketo med devetindvaj-
setimi folklornimi skupinami iz sedmih evropskih držav. Po-
leg glavne nagrade so prejeli tudi posebno nagrado za naj-
boljšo pevsko skupino na prvenstvu. "Evropsko prvenstvo
srbske folklore je ena najmnožičnejših in najbolj odmevnih
folklornih prireditev, kjer se vsako leto zbere približno 1500
nastopajočih plesalcev iz vse Evrope. Prireditev predstavlja
vrhunec sezone pri marsikateri skupini in tako odmeven us-
peh, kakršnega smo dosegli pri KD Brdo, je vsekakor največ-
ja pohvala in priznanje naši skupini za trdo in kakovostno
delo," je povedal vodja Folklorne sekcije pri KD Brdo Milan
Glamočanin, ki je tudi avtor zmagovalne odrske postavitve.
Uspešni so bili tudi folkloristi Sveti Sava iz Kranja, iz evrop-
skega prvenstva so se vrnili s srebrno plaketo. S. K.

Kamnik

Kamnik otrokom prijazno mesto

Kamnik se je tudi uradno pridružil osmim slovenskim
mestom: Ljubljani, Novi Gorici, Mariboru, Velenju, Rušam,
Piranu, Trbovljam in Domžalam, ki se že ponašajo z
nazivom Otrokom prijazno Unicefovo mesto. "Naziv
Otrokom prijazno mesto za nas predstavlja veliko nalogo in
pomembno zaobljubo, da se bomo še naprej trudili, da os-
tanemo občina, prijazna najmlajšim," je povedal župan Tone
Smolnikar in dodal, da bo občina pripravila analizo položaja
otrok v mestu in predloge za njegovo izboljšanje v obliki
srednjeročnega Akcijskega načrta in letnih planov za otroke.
Kamnik si je naziv pridobil na podlagi številnih projektov v
zadnjih letih - od gradnje varnih šolskih poti, sofinanciranja
Cicibanovih uric do sredstev za novorojenčke idr. J. P. 

Mengeš

Obnovili bodo del Slovenske ceste

Občina Mengeš bo skupaj z Direkcijo RS za ceste nadaljeva-
la obnovo Slovenske ceste v središču mesta, ki po fazah po-
teka že nekaj let. Tokrat bo na vrsti dvestometrski odsek od
priključka Šolske ulice do križišča s Kersnikovo ulico, po be-
sedah župana pa je poleg načrtovanega krožišča pri Pavov-
cu, ki bo urejeno šele po dograditvi obvoznice, to še edini
preostali odsek, potreben obnove. Izvajalec, podjetje SCT, je
že izbran, gradbena dela se bodo začela sredi junija, ko bo
cesta do konca avgusta tudi polovično zaprta. Skupaj z ob-
novo cestišča bodo zamenjani oz. zgrajeni tudi fekalna in
meteorna kanalizacija, vodovod, kabelska kanalizacija za
nizko napetost in za telekomunikacije in plinovod, nova pa
bo tudi javna razsvetljava. J. P. 
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Krajani KS Pirniče so s peticijo prišli do medvoškega 
župana ravno v času seje občinskega sveta.

Bled

Čas bodo znova zavrteli nazaj

Ta konec tedna se bo na Blejskem gradu znova mogoče
pridružiti grajskim gospodičnam in vitezom. Zavod za kul-
turo Bled bo namreč že četrto leto zapored pripravil Sred-
njeveške dneve nas Blejskem gradu. Zapravljati bo mogoče
na srednjeveški tržnici in se posladkati z dobrotami iz grajske
kuhinje, v obeh dnevih pa se bodo zvrstili tudi nastopi sred-
njeveških skupin iz Slovenije in tujine. Jutri bodo nastopile ob
10., 12. in 18. uri, v nedeljo pa ob 9.30 in 12.30. M. R.
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Maja Bertoncelj

Vikrče - Zaradi obnove so za-
prli Kajakaško cesto v Tacnu,
ki je na območju četrtne
skupnosti Šmarna gora, in-
vestitor del pa je Mestna obči-
na Ljubljana. Cesto dnevno
uporabljajo tudi prebivalci
Pirnič, Vikrč in Zavrha, zato
so že pred zaprtjem napove-
dovali proteste v primeru, da
se zanje ne bo uredil obvoz
po Rocenski cesti (mimo
Policijske akademije). In to
se je v torek tudi zgodilo. Ces-
to so zaradi del zaprli, obvoz
pa poteka skozi Medvode in
Medno, kar za krajane pred-
stavlja bistveno daljšo pot. 

Okrog sedemdeset se jih je
zbralo na zboru krajanov v
Pirničah. Sprejeli so nasled-
nje sklepe: da zahtevajo takoj-
šen dvig zapornice pri bifeju
Sava in postavitev prometne
signalizacije, ki bi urejala

promet, da se krajanom KS
Pirniče omogoči prost pre-
hod z osebnimi vozili po Ro-
censki cesti in uvede nadzor,
določili pa so tudi šestčlanski
odbor, ki bo koordiniral
probleme v zvezi z zaporo.
Po zboru krajanov se jih je
nekaj odpeljalo do med-
voškega župana Stanislava
Žagarja, ki je bil ravno na seji
občinskega sveta. Seja je bila
za nekaj časa prekinjena,
župan pa je krajane sprejel.
Slednji pričakujejo, da se bo
Občina Medvode bolj ak-
tivno vključila v reševanje
problematike. Predstavniki
odbora so se včeraj popoldne
sestali s predstavniki Četrtne
skupnosti Šmarna gora,
Policije, Policijske akademi-
je, Mestne občine Ljubljana
in Občine Medvode. Želijo
si, da bi se zapornica zanje
čim prej odprla in da bo
zagotovljen ustrezen nadzor. 

Zbor krajanov zaradi zapore



Spoštovani 
gospod Franc 
Šetinc!

V knjigi in na vseh predstavit-
vah dokumentirano pojasnju-
jem, da je bivši propadli jugoslo-
vanski/slovenski partijski režim
desetletja v neverjetnem obsegu
maltretiral, zasledoval, zasliševal
in javno blatil Edvarda Kocbeka.
Veliki pesnik in partizanski vodi-
telj je bil, brez možnosti obram-
be, obravnavan kot sovražnik.
Pri tej nečedni raboti ste Vi, go-
spod Šetinc, v funkciji enega iz-
med najpomembnejših partij-
skih voditeljev, aktivno sodelova-
li. Tu nimam kaj dodati in je to
v knjigi natančno dokumentira-
no. Zato Vaše zgroženosti nad
tem, da Vas tako opisujem (na-
mreč tako, kot je bilo), ne razu-
mem. Toliko na splošno. 

Sedaj pa k posameznostim.
Ko sem Vas v knjigi pozval, da
razkrijete nekatera ozadja
Vaše neresnične portoroške na-
vedbe (24. september 1975) o
besedah nemškega pisatelja 
Heinricha Bölla (9. september,
avstrijska TV) in se tako morda
razbremenite, mi odgovarjate s
starimi navedbami, ki sem jih v
knjigi že kritično obdelal. Še
več, sedaj dodajate še novo iz-
mišljotino, da je "za nespora-
zum ... kriv Katoliški glas, ki je
zapisal, da je nemški pisatelj
Heinrich Böll ... na dunajski te-
leviziji izjavil, da so se domo-
branci bojevali proti komuni-
stom in okupatorjem. To sem
omenil tudi v govoru nekdanjim
taboriščnikom na zborovanju v
Portorožu." 

In sedaj mi pojasnite, gospod
Franc Šetinc, kako je stvar lahko
zakuhal Katoliški glas iz Gorice,
ki je o tem pisal 25. septembra
1975, Vi pa ste Bölla neupraviče-
no napadli 24. septembra v Por-
torožu. Pa ja niste imeli doušni-
kov še v tiskarnah čez mejo? Se-
veda tudi tu in tam, saj so naši
udbovci npr. iz tržaške tiskarne
ukradli krtačne odtise Kocbeko-
vega pričevanja za Pahorjev Za-
liv in tudi Vas o tem obvestili!
Toda, tudi če bi Vi in režim ve-
deli, da bo naslednji dan zamej-
ski Katoliški glas pisal o Böllovi
neizrečeni trditvi o boju domo-
brancev proti okupatorju, s tem
ne bi Glas nič zakuhal, saj je
samo nevede povzel laž, ki jo je
napisal Mitja Gorjup v Delu 20.
septembra. Pravo vprašanje je
zato, kje je Gorjup povzel nave-
deno izmišljotino o Böllovih "du-
najskih" besedah in od kod ste jo
povzeli Vi in uporabili v portoro-
škem govoru štiri dni pozneje.
Bilo bi moralno in človeško pri-
znati, da Vas je o tem obvestila
Služba državne varnosti, in pre-
pričan sem, da je bila ta odurna
institucija vir tudi Mitji Gorju-
pu! Naprtiti krivdo za to Katoli-
škemu glasu je neverjetno in spre-
vrženo. Raje nam končno razlo-
žite, kdo je tako kilavo informiral
vseprisotno tajno partijsko polici-
jo, da je Vas in Gorjupa spravila
v to - še danes pogrevano - veliko
blamažo. 

Na koncu v pismu meni tudi
pravilno zapišete, da se je Kocbek
hudo jezil na Vas zaradi porto-
roškega govora, in napačno na-
daljujete, da očitno nič več, "ko
pa je prebral moje opravičilo" .
Žal je Vaše obžalovanje (in ne

opravičilo) prišlo kar nekaj let po
Kocbekovi smrti (leta 1988 v
Novi reviji) in tako seveda pesni-
ka ni doseglo. Bi pa zaključil ta
sestavek z neko mislijo Edvarda
Kocbeka, ki se mi zdi brezčasna.
Namreč, v pismu svoji nekdanji
partizanski tovarišiji Edvard
Kocbek (marca 1975) med dru-
gim zapiše tudi tole: "Pravim
vam, da je na svetu vse popravlji-
vo pravim ljudem." Morda Vas
bodo te besede danes vendarle
pripravile do tega, da poveste
prava dejstva o ozadju Vašega
hudega portoroškega debakla in
tako pomagate do konca razsve-
tliti vsaj en majhen delček prime-
ra Kocbek. Igor Omerza

Spoštovani 
udeleženci v 
prometu 

Prosim vas, da tudi sami pre-
verite prometne znake na bivši
regionalni cesti na Črnivcu proti
Kranju in sicer, še preden se pri-
peljete do križišča Moby Dick iz
smeri Radovljica. Sam sem na-
mreč trdno prepričan, da pro-
metna signalizacija ni zadosti
preventivna, ampak je le takšna,
da ustreza nekim predpisom.

Gre za nezgodo motorista, ki
je sicer preživel, a je kar dobro
ukrivil obcestno svetilko v letu
2009 in zadnjo nesrečo motori-
sta s smrtnim izidom, ki je na is-
tem mestu zletel s cestišča v varo-
valno ograjo in za vedno obležal.

Oba motorista sta nedvomno
vozila prehitro, a ju prometna
signalizacija ni dovolj zgodaj ob-
vestila, da se približujeta ovinku

in križišču, saj je prometni znak
za zmanjšanje hitrosti šele na ti-
stem mestu, ko ovinek "že terja
posledico prehitre vožnje", torej
prepozno! Zadaj za gostilno
Mlakar (iz Radovljice) se na-
mreč odpre ravnina in marsika-
teri motorist ima še v spominu
ravni predel mimo Brezij, kjer se
da "potegniti", a naleti na smrt-
no nevarno past, kjer bodo za-
nesljivo še nesreče, če odgovorni
ne bodo prestavili znaka za ome-
jitev hitrosti na večjo oddaljenost
pred križiščem, ki bo sicer proti
cestnim predpisom, a bo opozarj-
al na bližnjo nevarnost vse udele-
žence v prometu. Po drugi strani
bi rad, da še sami preizkusite z
avtomobilom, kako je ta ovinek
zahrbten pri višjih hitrostih in ko
opaziš prometni znak za omeji-
tev na 60 km/h, imaš že težave
z "umirjanjem" vozila, motorist
pa se nikakor ne more rešiti.

Rad bi, da to mojo teorijo pre-
verijo najbolj poklicani v prome-
tu v Občini Radovljica in sicer
Svet za preventivo v cestnem pro-
metu in Policijska prometna po-
staja iz Radovljice in če menijo,
da za ukrepanje ni zadosti ne-
sreč ali smrti, potem naj mi opro-
stijo, da se vtikam v njihovo po-
dročje.

Če pa se bodo tam nesreče še
dogajale, kot jih jaz pričakujem,
se bom takrat zanesljivo spet
oglasil, da za to niso krivi le ude-
leženci v prometu ampak tudi
neustrezna prometna signaliza-
cija. Slavko Škofic, 

Brezje 
P.S.
Če bo kdo resnično preizku-

šal ta zahrbtni ovinek, naj to
dela na svojo odgovornost!

V Družinskem inštitutu Bližina enota
Jesenice vam specialisti zakonske in
družinske terapije nudimo strokovno
psihoterapevtsko pomoč, ko posta-
nejo odnosi med zakonci ali v družini
preveč naporni in boleči, ko je doma
preveč kričanja in prepiranja, ko se
pojavijo različne vedenjske, učne ali
psihosomatske težave pri otrocih, ko
se znajdete v depresijah, različnih sti-
skah ali ponavljajočih težavah z
zdravjem, ko se pojavijo nezvestobe
in ločitve in sami ne najdete izhoda,
ko ste ali ste bili v preteklosti žrtev
nasilja in zlorabe (čustvene, fizične,
spolne), ko vas mučijo strahovi in
spomini na travmatična doživetja, iz-
gube bližnjih, brezposelnost, nespo-
razumi s starši, slaba samopodoba,
ko imate v družinskem sistemu raz-
lične zasvojenosti, ko ne veste, kako

biti še boljša mama oz. oče svojim
otrokom ... 
Terapevtski ciklus zajema 12 zapo-
rednih tedenskih srečanj po 50 mi-
nut. Na voljo smo vam tudi za enkrat-
ne pogovore v stiskah. Delo poteka
po relacijskem družinskem modelu
terapije, ki ga je v Sloveniji razvil dr.
Christian Gostečnik. Klienti lahko pride-
te sami, v paru ali kot družina. Posa-
meznika obravnavamo kot del celotne
družine, ki skozi nekaj generacij obliku-
je povsem specifičen način doživljanja
sebe in drugih. Pri tem se vzpostavijo
določeni nezavedni vzorci vedenja, ki
jih sistem družine zahteva od posamez-
nih članov. Z ozaveščanjem in preobli-
kovanjem globinskih vzorcev odnosov
s pomočjo sočutnih terapevtov boste
svoje življenje vzpostavili na novih te-
meljih. Vabljeni vsi, ki želite ugotoviti,

kdo v resnici ste, ki ste morda izgubili
stik s svojim telesom in čutenji, in ki že-
lite odkriti, kako vas pretekle izkušnje
zaznamujejo v sedanjih odnosih in ovi-

rajo vašo funkcionalnost. V družin-
skem inštitutu Bližina poleg terapij vo-
dimo tudi različne skupine in pripravlja-
mo razne delavnice in predavanja.

Terapevtska pomoč v stiski v Družinskem inštitutu Bližina 
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Informacije: 040/573 720, info@blizina.si, http://www.blizina.si

Ustanova Pot kulturne dediščine Slovenija vabi na 2. koncert mednarodnega
vokalnega ciklusa Mojstri pevci: Poklon Antonu Dermoti, ki bo danes, v petek, 4.
junija 2010, ob 19. uri v Kulturnem domu Kropa.

Društvo za varstvo okolja Bled vabi na akcijo odstranjevanja japonskega dres-
nika z obale Blejskega jezera in zaščitenih območij. Z akcijo želijo omejiti rastišča
japonskega dresnika, agresivne tujerodne rastline, ki zraste do 3 m visoko in se
širi s koreninami in semeni. Uniči vso okoliško vegetacijo in povzroča erozijo zem-
lje (in obale). S to akcijo ga verjetno ne bo uspelo odstraniti v celoti, pokazali pa
bodo, da ta problem obstaja. Udeležence prosijo, da s seboj prinesete zaščitne
rokavice in eno od delovnih orodij (močne vile za obračanje zemlje, kramp, rovni-
ca, lopata, grablje, vrtne škarje). Akcija bo trajala približno 4 ure. Vabljeni jutri, 
v soboto, 5. junija 2010, ob 8.30 na parkirišče pod hotelom Krim na Bledu.

Čebelarsko društvo Poljane - Gorenja vas prireja sedmo ponovitev Čebelarske
pešpoti mimo sv. Urbana, ki bo v nedeljo, 6. junija 2010. Start je ob 9. uri iz Sred-
nje vasi 2 (kmetija pri Jakuc). Pot je krožna in vas bo pripeljala na izhodišče ob
14. uri, vmes pa boste obiskali pet čebelnjakov in cerkev sv. Urbana. Na koncu se
boste še malo poveselili, saj bo ob 15. uri četrto srečanje harmonikarjev čebelar-
jev Gorenjske. Pohod je na lastno odgovornost in ob vsakem vremenu. Lepo
vabljeni. Naj medi!

Pevci in pevke Mešanega pevskega zbora Musica viva Kranj Primskovo pod vod-
stvom Aleša Gorjanca vabijo na letni koncert, ki bo v petek, 11. junija 2010, ob
19. uri v Domu krajanov na Primskovem. Vabljeni!
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Ljubljana

Kipec gasilca tudi v Tržič

V soboto je bila v Semiču 3. seja Plenuma Gasilske zveze
Slovenije. Po uradnem delu so podelili najvišja priznanja za
delo v gasilstvu in Civilni zaščiti. Med tremi dobitniki kipca
gasilca, najvišjega priznanja GZS, je bil tudi Gabrijel Hlad-
nik iz Tržiča. Bronasti znak CZ je dobila Vladimira Bučevec
iz Kamnika, srebrni znak CZ pa si je prislužila Martina Jelov-
čan iz Škofje Loke. S. S.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Minulo soboto je v
športni dvorani na Planini
potekal finalni turnir držav-
nega prvenstva v rokometu
za mlajše deklice B, rojene
leta 1998. Na turnir so se kot
zmagovalke vzhodne lige
uvrstile rokometašice ekipe
RK Rače, kot zmagovalke za-
hodne lige rokometašice eki-
pe ŽRK Izole in kot zmago-
valke centralne lige rokome-
tašice ekipe ŽRK Kranj. 

Mlade kranjske rokometa-
šice so ekipo Izole premaga-
le z 18 : 13, kar s 17 : 6 pa so
bile boljše od vrstnic iz ekipe
Rač ter se na koncu zasluže-
no veselile največjega pokala.
Drugo mesto je osvojila eki-
pa Izole, tretje pa ekipa Rač.

"Ženski rokometni klub
Kranj je bil ustanovljen šele
marca lani in že v prvi tek-
movalni sezoni nam je uspe-
lo, da smo z ekipo mlajših
deklic B osvojili prvo mesto v
ligi Center, tako da smo lah-
ko v Kranju organizirali za-
ključni turnir. Naša dekleta

so igrala dobro in navdušila
številne gledalce. To nam je
uspelo tudi s pomočjo spon-
zorjev, donatorjev in vseh
drugih podpornikov kluba

kot tudi staršev, sorodnikov
in prijateljev, ki se jim za to
najlepše zahvaljujemo," v
imenu ŽRK Kranj pravi Vito-
mir Podlogar in dodaja, da

sta za uspeh zaslužna tako
trenerja Andrej Kavčič kot
Boštjan Završnik ter seveda
dekleta, ki so prikazala veliko
borbenosti.

Pokal za mlade rokometašice
Kranjske rokometašice so v prvi sezoni osvojile naslov najboljše slovenske ekipe med vrstnicami.

Vilma Stanovnik

Bled - V terminih med 19. in
25. julijem ter med 27. juli-
jem in 1. avgustom bo letos
že dvajseto leto na Bledu po-
tekala mednarodna poletna
hokejska šola. Njen pobud-
nik je bil znani hokejski dela-
vec Brane Terglav, ki je prvo
šolo organiziral leta 1991
skupaj s trenerjem Francem
Žbontarjem. "Ideja za šolo
se je porodila po vzoru Švice,
Avstrije, Nemčije in Italije,
namenjena pa je predvsem
mladim igralcem hokeja, ki
prihajajo k nam z ambicija-
mi po napredovanju ter spo-
znavanju novih načinov tre-
ninga in hokejske igre. Poleg
tega v poletnem času pome-
ni dodatno ponudbo na Ble-

du," pravi Brane Terglav, ki
bo skupaj s sodelavci in ho-
kejskimi strokovnjaki poskr-
bel, da se bodo tudi letos ho-
kejisti z različnih koncev sve-
ta na Bledu učili novih hokej-
skih veščin in preživeli zani-
mive počitnice. 

"V naši šoli so vsa leta so-
delovali vrhunski hokejski
strokovnjaki, letos pa priča-
kujemo nekdanjega zvezdni-
ka lige NHL Dmytria Hri-
sticha. Program bo vodil Va-
lerij Šahraj, kot vsa zadnja
leta bo sodeloval tudi Franci
Žbontar, prav tako bosta za
mlade skrbela bivša repre-
zentanta Toni Tišler in Luka
Simšič. Kot demonstratorja
bosta prišla tudi reprezen-
tanta Edo Terglav in Mitja Ši-
vic, ki sicer igrata v Franciji,"

pojasnjuje Brane Terglav in
dodaja, da je tudi letos precej
mest za šolo že zasedenih,
nekaj pa je še prostih. Vsi, ki
vas zanima, dobite informa-

cije na spletnih straneh
www.cansport.si, hdk-drust-
vo.si ali slohokej.net, prijaviti
pa se je mogoče še do konca
tega meseca.

Jubilej blejske poletne hokejske šole

Vilma Stanovnik

Kranj - Slovenska nogomet-
na reprezentanca se je v sre-
do vrnila s priprav v sosednji
Italiji. Tam je z ekipo Südtiro-
la odigrala tudi prijateljsko
tekmo in na njej zmagala s 3 :
0. Po tekmi je nato v začetku
tedna selektor Matjaž Kek od-
ločil, da izmed šestindvajsete-
rice v Južnoafriško republiko
ne odpotujejo Mirnes Šišič,
Darijan Matič in Dejan Kel-
har.

Tako je pred današnjo prija-
teljsko tekmo, ki jo bo naša
ekipa za slovo od domačih na-
vijačev z Novo Zelandijo ob
20.35 odigrala v mariborskem

ljudskem vrtu, znanih 23 no-
gometašev, ki bodo Slovenijo
zastopali na bližnjem sveto-
vnem prvenstvu. To so: Sa-
mir in Jasmin Handanovič,
Aleksander Šeliga, Bojan Jo-
kič, Marko Šuler, Boštjan Ce-
sar, Branko Ilič, Matej Mavrič
- Rožič, Elvedin Džinič, Mišo
Brečko, Suad Filekovič, An-
draž Kirm, Andrej Komac,
Rene Krhin, Dalibor Stevano-
vič, Robert Koren, Aleksander
Radosavljevič, Valter Birsa,
Milivoje Novakovič, Zlatko

Dedič, Zlatan Ljubijankoč,
Nejc Pečnik in Tim Matavž.

Naši nogometaši bodo pro-
ti Južnoafriški republiki od-
potovali v nedeljo ob 17.55 z
Brnika, prva tekma pa jih na
prvenstvu čaka v nedeljo, 13.
junija, ko se bodo pomerili z
ekipo Alžirije. 

Za slovo danes 
z Novo Zelandijo

DRŽAVNO PRVENSTVO 
V VATERPOLU ''LIGA 4''

Sobota, 5. 6., ob 20. uri 
AVK Triglav Kranj : VK Rokava Koper

Vabljeni v pokriti olimpijski bazen v Kranju!
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Zmagovalnega pokala so se veselili (stojijo od leve proti desni): trener Boštjan Završnik,
Tajda Janežič, Tara Pajestka, Nina Kovačevič Marčeta, Klavdija Prestor, Patricija Akalovič,
Hana Vučko, Neža Žaler, Anja Šekoranja, trener Andrej Kavčič, (od leve proti desni sedijo):
Daša Jagodic, Monika Podlogar, Tea Vidovič, Špela Lužovec, Tjaša Arhanič, Patricija 
Kurelac, Neja Čalič, Eva Kovač, Manca Teran.

Edo Terglav (na sliki s pokalom), ki je letos z ekipo 
Briancona osvojil francoski pokal v hokeju, bo tudi letos
demonstrator na poletni hokejski šoli na Bledu.

Maja Bertoncelj

Žiri - Športno društvo Tabor
Žiri je pripravilo slovesnost
ob praznovanju petdesete
obletnice ustanovitve. Je
eno prvih šolskih športnih
društev v Sloveniji. Obletni-
co so zaznamovali z odprt-
jem razstave v galeriji DPD
Svoboda Žiri in predstavili
publikacijo Šport včeraj, da-
nes, jutri, ki jo je Osnovna
šola Žiri izdala posebej ob
tem jubileju. Dvodnevno

praznovanje so v šolski telo-
vadnici končali z zaključno
prireditvijo projekta Leto
športa. "Petdeset let je za-
znamovala pestrost dejav-
nosti v okviru društva, ki
ima 160 članov. Treningi so
pripeljali do vrhunskih re-
zultatov, ki so jih v preteklo-
sti in jih še vedno dosegajo
naši učenci in člani dru-
štva," je ob praznovanju ju-
bileja med drugim povedal
Bogdan Erznožnik, pred-
sednik ŠD Tabor.

Jubilej ŠD Tabor Žiri

Mesto v slovenski nogometni reprezentanci sta si zaslužila
tudi Kranjčana Bojan Jokič in Aleksander Radosavljevič.

Adelina Poljanšek (levo) je predstavila projekt Leto športa,
Bogdan Erznožnik zgodovino društva, Barbara Peternel pa
publikacijo Šport včeraj, danes, jutri.

Na RAAM po peto zmago

Ultramaratonski kolesar Jure Robič bo danes odpotoval na
dirko s kolesom prek Amerike, tako imenovani Race Across
America (RAAM). Dirka, ki je znana po tem, da morajo kole-
sarji na njej premagovati hude fizične in psihične obremenit-
ve, se bo začela 9. junija v Oceansideu, cilj pa bo v Annapoli-
su. Robič, ki je lani sicer napovedal, da na tej preizkušnji ne
bo več tekmoval, si letos na dirki želi zmagati še petič, za cilj
pa si je postavil tudi rekord, kar pomeni, da bi Ameriko preko-
lesaril v manj kot osmih dneh.  V. S.

Naši odbojkarji na evropsko prvenstvo

Slovenski odbojkarski reprezentanci je na kvalifikacijskem tur-
nirju v Mariboru in Tel Avivu uspel veliki met, saj so se uvrsti-
li na evropsko prvenstvo 2011. Naši so na vseh šestih tekmah
proti ekipam Izraela, Madžarske in Španije ostali neporaženi.
"Dobili smo že nekaj vabil za treninge in tekme in v nekaj
dneh bo jasno, kako bo potekal urnik reprezentance prek po-
letja. Odločili smo se, da ekipo obdržimo skupaj, kolikor časa
bo le mogoče," je na priložnostni tiskovni konferenci ob pov-
ratku naše ekipe povedal predsednik OZS Mitja Koželj. V. S.
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Simon Šubic

Ljubljana - Ljubljansko
okrožno sodišče je na pet let
in štiri mesece zapora obso-
dilo 48-letnega Izidorja Do-
reta Schenka von Ostrowic-
ha iz okolice Preddvora, ki
sedaj živi v Ljubljani. Jeseni
2007 je od slovenskih kme-
tov pobiral po tri tisoč evrov
za pripravo elaborata, na
podlagi katerega bi kmetje
poceni prišli do nove kme-
tijske mehanizacije. Ker
elaboratov ni nikoli pripra-
vil, prav tako pa so se vplač-
niki obrisali pod nosom za
obljubljene traktorje in dru-
go kmetijsko mehanizacijo,
je po mnenju sodišča kmete
ogoljufal za 105 tisoč evrov.
Poleg zaporne kazni mu je
sodišče naložilo tudi povr-
nitev denarja opeharjenim
kmetom. Sodba ni pravno-
močna. 

Kmetje, ki so se pred slabi-
mi tremi leti odločili za sode-
lovanje z obtoženim, naj bi
za želeno kmetijsko mehani-
zacijo plačali le 20 odstotkov

vrednosti, kar štiri petine po-
trebnega denarja pa naj bi
jim priskrbelo obtoženčevo
podjetje 777 Global Manage-
ment Group, ki pa tedaj ni
več obstajalo. Kmetijsko me-
hanizacijo bi morali dobiti v
sredini leta 2008, kar pa se
ni zgodilo. Sodišče je tako
pritrdilo tožilstvu, da je imel
von Ostrowich od vsega za-
četka goljufiv namen, saj ni-
koli ni nameraval izdelati
elaboratov, kaj šele kmetom
priskrbeti darežljivo pomoč
pri nakupu mehanizacije. 

Obtoženi se je sicer na so-
dišču zagovarjal, da je kme-
tom poskušal le pomagati. S
projektom pridobivanja
sredstev da ga je seznanil
zdaj že pokojni poslovni pri-
jatelj Jozef Lacko iz Slova-
ške. Po njegovem bi kmetje
morali prejeti denar od mul-
tinacionalke Nestle, ki da je
na ta način želela prodreti
na slovenski trg. Prejeti de-
nar za elaborate je menda
izročil Lacku, za kar pa ni
prejel potrdila, saj je Slova-
ku zaupal. Njegov zagovor-

nik je tako ugotavljal, da ob-
toženi nikakor ni bil goljuf,
kvečjemu je bil naiven. To-
žilstvo je po drugi strani na-
vajalo, da Nestle ne pozna
ne Lacka ne obtoženega,
svoje donacije pa namenja
samo nerazvitim afriškim
državam. Poleg tega naj bi
von Ostrowich kmetom raz-
lično razlagal, od kje bo pri-
šel denar: nekaterim da iz

evropskega sklada iz Brus-
lja, drugim da iz Češke ozi-
roma Slovaške in podobno.
Zase je po pripovedovanju
opeharjenih kmetov govoril,
da bo kmalu nastopil službo
v Bruslju, Lacka pa naj bi
predstavljal bodisi kot upo-
kojenega direktorja večje
družbe bodisi kot bivšega ali
celo aktualnega slovaškega
ministra. 

V zapor zaradi goljufanja 
Izidor Dore Schenk von Ostrowich iz okolice Preddvora, ki sedaj živi v Ljubljani, je po mnenju
sodišča ogoljufal kmete, ker je od njih pobral denar za elaborate, ki jih ni nikoli izdelal. 

Brezplačna delavnica, na kateri
boste lahko videli nekaj praktičnih
primerov vzgoje mladiča na podlagi
pozitivne motivacije.

Zaradi omejenega prostora vas
prosimo, da se predhodno prijavite
po tel.: 04/201 42 41

Delavnica bo v prostorih Gorenjskega
glasa v sredo, 9. 6. 2010, ob 18. uri.

Podvin 

V križišču izsilil prednost

V torek nekaj pred osmo uro zjutraj se je v semaforiziranem
križišču regionalne in lokalne ceste v Podvinu zaradi izsilje-
vanja prednosti zgodila prometna nesreča med voznikoma
osebnih avtomobilov. 67-letni voznik iz Begunj na Gorenj-
skem se je peljal po lokalni cesti iz smeri Zgornjega Otoka
proti semaforiziranemu križišču z regionalno cesto. V križiš-
ču je zmanjšal hitrost vožnje in začel zavijati levo v smeri
proti Črnivcu v trenutku, ko je iz smeri Črnivca pravilno pri-
peljal osemnajstletni voznik z Brezij, ki je skušal avtomobil
67-letnega voznika obvoziti, vendar mu to zaradi neprila-
gojene hitrosti ni uspelo, zato je prišlo do trčenja. Pri tem se
je osemnajstletnik huje ranil, 61-letna sopotnica v vozilu
povzročitelja pa lažje. Za oba so na kraju nesreče poskrbeli
reševalci Zdravstvenega doma Radovljica, nato pa so ju 
odpeljali v jeseniško bolnišnico. Policisti bodo zoper 67-let-
nega povzročitelja podali kazensko ovadbo, zoper osem-
najstletnega voznika pa zaradi prekrška obdolžilni predlog.

Medvode

Zapeljala s ceste

V torek okoli 23.30 je 44-letna voznica osebnega vozila v
Medvodah zapeljala s ceste. Vozila se je po Gorenjski cesti
iz Mednega proti Kranju. Pred Medvodami je nenadoma 
zapeljala desno na utrjeno makadamsko bankino, od tam je
zdrsela izven vozišča ter nazadnje trčila v brežino in okrasno
grmičevje. Hudo ranjeno voznico so reševalci odpeljali v
ljubljanski klinični center. S. Š.

Kranj

Zahtevna preizkušnja za prostovoljne gasilce

Jutri od 9. ure naprej bo na parkirišču vrtnarskega centra
Sloga v Kranju potekalo atraktivno gasilsko tekmovanje Fire
Combat. V njem se tokrat ne bodo pomerili poklicni gasilci,
temveč prostovoljni. Tekmovanje bo pripravilo PGD Britof,
štelo pa bo za državno prvenstvo. S. Š.

Izidor Dore Schenk von Ostrowich je prepričal mnoge 
kmete, ne pa tudi sodišča. / Foto: T. K. 

Radovljica

Jutri preverjanje ekip prve pomoči

V Radovljici bo jutri od 9. do 14. ure potekalo 15. regijsko
preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne za-
ščite in Rdečega križa. Preverjanje bo potekalo na več lokaci-
jah, in sicer pri Hipermarketu Spar, zdravstvenem domu,
Linhartovi dvorani, igrišču in ob Merkurju v Lescah. Oben-
em bodo organizirali tudi Gorenjski dan zaščite in reševan-
ja, saj bodo svoje aktivnosti javno predstavile številne enote,
službe in organizacije, ki na Gorenjskem sodelujejo v siste-
mu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. K ogledu
tekmovanja in demonstracij je vabljena tudi javnost. S. Š.

Kranj

Kriminalisti spet nad preprodajalce

Kranjski kriminalisti so v sredo izvedli več hišnih preiskav.
Po neuradnih podatkih naj bi vsaj eno opravili zaradi pre-
iskave kaznivega dejanja s področja gospodarskega krimi-
nala, zadeva pa naj bi bila povezana z dogajanjem v zvezi z
avtokampom Adria v Ankaranu. Več hišnih preiskav, po na-
ših podatkih šest hišnih preiskav na območju Kranja, so kri-
minalisti opravili pri osumljenih storitve kaznivega dejanja
neupravičenega prometa in proizvodnje prepovedane 
droge, ki pa niso v neposredni povezavi z odmevno kri-
minalistično akcijo Balkanski bojevnik. Kot so potrdili tudi
na Policijski upravi Kranj, so policisti priprli več oseb. 
Neuradno je v 48-urnem policijskem pridržanju pristalo 
pet osumljencev. Več o sredini kriminalistični akciji naj bi
bilo znano v prihodnjih dneh.

Ukradli zlatnino in denar

Iz stanovanja na Ulici Tuga Vidmarja v Kranju je neznani
storilec odnesel denar in zlatnino v skupni vrednosti okoli
tisoč evrov. Tudi na Trsteniku se je tega dne ustavil neznani
tat in vlomil v stanovanjsko hišo, iz katere je odnesel za
okoli 5500 evrov denarja in zlatnine. 

Izginile keramične ploščice

Z dvorišča trgovskega centra na Primskovem v Kranju so
neznani tatovi v noči na sredo odnesli 140 kvadratnih
metrov keramičnih ploščic. Trgovski družbi so povzročili za
okoli 1200 evrov gmotne škode. S. Š.

Kranj 

Prijeli mlade tatove

Kranjski policisti so pred dnevi v Lahovčah ustavili osebno
vozilo, ki so ga malo pred tem opazili na kraju vloma v  vozi-
lo, parkirano ob zunanji strani ograje letališča Jožeta Pučni-
ka na Brniku. V vozilu so bili štirje Mariborčani, stari od 20
do 23 let, ki so bili pridržani. Med pridržanjem so policisti
dognali, da so Mariborčani tega dne pri pristajalni stezi za
padalce v Gradu pri Cerkljah ukradli odklenjen osebni avto-
mobil Mazda. Dva od njih sta ga z električnimi vodniki pod
volanskim obročem spravila v pogon in se odpeljala v smeri
Lahovč. Med vožnjo sta se zaletela v betonski steber kozol-
ca in vozilo poškodovala. Nato sta se s preostalima odpel-
jala proti Lahovčam, kjer so jih prijeli in pridržali policisti. 

Zgornje Duplje 

Vlomilec v hiši

V torek dopoldne je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo v
Zgornjih Dupljah in odnesel nekaj gotovine, plačilne bone
trgovskega centra, prenosni računalnik HP 501 ter nekaj
kosov oblačil in higienskih pripomočkov. Gmotna škoda
znaša tisoč evrov. 

Popravek

Gasilsko vajo, ki je minuli petek potekala v drugi kletni 
etaži Centra sodobnega bivanja Cubis v Šenčurju, so 
šenčurski gasilci pripravili v sodelovanju s podjetjem RP 
Investicije in ne podjetjem Protim Ržišnik Perc, kot smo v
torek pomotoma poročali. S. Š.
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GLASOVA PREJA

PRO ET CONTRA

NA ROBU

KNJIGE IN LJUDJE

RAZGLED

Pro et Contra Knjige in ljudjePro et Contra

Na srečanju mladih predstavnikov
narodnih skupnosti 
v Šentjanžu v Rožu Stran 15

Prvak opozicije Janez Janša:
Slovenija tvega vse, Hrvaška
nič. Stran 13

Gremo v Franjo!

Gremo v Franjo! Tak je bil naslov Glasove pre-
je, na kateri sta Samo Bevk, muzealec in
poslanec državnega zbora, ter Ivana Leskovec,
direktorica Mestnega muzeja Idrija, predstavila
obnovo in prihodnost partizanske bolnišnice
Franje. Bolnišnico je 18. septembra 2007 skoraj
povsem uničila katastrofalna povodenj, zdaj pa
je obnovljena in spet vabi na oglede. / Foto: K. T. Stran 10, 11

Predsednik vlade Borut Pahor:
arbitraža mirno rešuje spore.
Stran 12
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Glasova preja

Miha Naglič

V pripravah na našo prejo
o Franji in po njej sem se z
njo seznanil tudi tako, da
sem prvič ali znova pregledal
bogato literaturo o tem feno-
menu. Predvsem veliki zbor-
nik z naslovom Partizanska
bolnišnica Franja, ki ga je
leta 1983 izdal Mestni muzej
Idrija, uredil pa njen ustano-
vitelj dr. Viktor Volčjak (v
Franji in v muzeju ali z naro-
čilom na spletni strani
http://www.muzej-idrija-cer-
kno.si si knjigo, ki je izšla v
8000 izvodih, še vedno lah-
ko kupite za 10,43 evra). V
knjižnicah najdemo spomi-
ne, ki jih je kot "pisma sinu"
pod naslovom Ni neskonč-
nih poti (1984) napisala dok-
torica Franja Bojc Bidovec,
prva dama po njej imenova-
ne ustanove (bi ji lahko rekli,
čeprav takrat beseda dama ni
bila v rabi). Kogar bolj na-
tančno zanima medvojni
proces proti obema zdravni-
koma, naj si izposodi knjigo
Partizanski zdravniki in pra-
vniki med stroko in politiko
(1996). Samo Bevk, ki je vo-
dil sanacijo spomenika po
rušilnem plazu januarja
1989, je svojo skušnjo povzel
v knjigi Franja, muzej člove-
ške plemenitosti (1999). In
še cela vrsta vodnikov, član-
kov in drugih virov. Ko sem
nedavno prebiral izjemno
knjigo Miklavža Komelja
Kako misliti partizansko
umetnost (2009), sem v njej
sprva pogrešil kako omembo
Franje, a se takoj spomnil, da
je bila ta strogo konspirativ-
na zadeva in ne objekt umet-

niškega upodabljanja. No,
resnici na ljubo, ta izjemna
zgodba takšne upodobitve
tudi po vojni ni bila deležna.
Zakaj, ne vem. Je pa zagoto-
vo "umetnina" sama po sebi,
je kulturni in zgodovinski
spomenik v izjemnem na-
ravnem okolju. Franja bi bila
lahko po mojem bolj izrazito
predstavljena tudi na spletu,
imeti bi morala svojo lastno
stran. Saj ima svoj članek v
Wikipediji, svojo stran na
straneh Mestnega muzeja
Idrija in vrsto drugih zadet-
kov, a če vpišete v iskalnik
samo besedo Franja, se naj-
prej prikaže spletna stran
Maratona Franja ...

Naj bo gornje dovolj o
možnostih domačega spo-
znavanja s Franjo. Najbolje
bo, da jo obiščete osebno, od
22. maja je to spet mogoče.
V tem zapisu pa bi skušal
odgovoriti na vprašanje, ki
me je vznemirjalo ob tej pre-
ji. Kaj je v Franji tako izjem-
nega, kaj je tisti "presežek"
nad drugimi kulturnimi
spomeniki, ki jo kvalificira,
da si upa kandidirati za vpis
na Unescov seznam sveto-
vne dediščine. Na njem je
vpisanih že 890 spomeni-
kov, a med njimi sta samo
dva, ki spominjata na grozo-
te druge svetovne vojne: Au-
schwitz in Hirošima. A kaj
je mala Franja, kjer so zdra-
vili 578 hujših ranjencev (na
njenih dislociranih oddelkih
še 299, umrlo jih je 78), v
primerjavi s krajema, kjer so
umrli milijoni! In kaj je ti-
sto, zaradi česar kar naprej
romamo v ta kraj? Nekaj že
mora biti ...

Divjih sotesk je v naši de-
želi še veliko, a samo v tej je
bolnišnica. Sestavlja jo štiri-
najst lesenih barak (in več
pomožnih objektov) in v
njih 225 (toliko jih je ostalo,
650 je uničenih) muzejskih
predmetov, ki sami po sebi
spet niso kaka izjemna vaba.
Tu mora biti "nekaj več", ve-
lika zgodba in njeno sporo-
čilo. Ko sem ga iskal, sem ga
morda našel v besedah, ki so
jih obiskovalci zapustili v
spominskih knjigah in dru-
gih zapisih. Bolničarka Pav-
la Leban, ki je tudi pesnila,
je 19. maja 1946 vpisala celo
pesem in v zadnji kitici skle-
nila: "Tovariši! To naše je
svetišče ... / Ko trudni bomo
sred življenja zmot, / vsak tu
miru, tolažbe naj poišče ... /

Hodili bomo sem na božjo
pot ..." Legendarni doktor
Gojko Nikoliš, španski bo-
rec in narodni heroj, general
in takratni načelnik Sanitet-
ne uprave JA, je bolnišnico
obiskal 19. junija 1946 in
med drugim zapisal: "Neka
sve naše škole prodju ovuda
kao kroz svetište." Dobro, to
sta bila insajderja, naša člo-
veka. A mnogo pozneje
(okrog 1980) je Franjo obis-
kal tudi pevski zbor iz Am-
sterdama, eden njegovih čla-
nov pa je vidno ganjen izja-
vil: "Bosi in razoglavi bi mo-
rali romati v ta kraj - bosi in
razoglavi." Božja pot, svetiš-
če, romati ... so več kot zgo-
vorne besede. Na tem kraju
je nekaj svetega, tu se častijo
velike vrednote, tovarištvo,
solidarnost, upanje, mogoče
celo Človek z veliko začetni-
co. V Auschwitzu in Hiroši-
mi so ga ubili, v Franji se je
boril za preživetje in to je
njeno sporočilo. Živeti, vero-
vati, kljubovati ...

Ko poskušam umestiti fe-
nomen Franje v območje
svetega, moram to še dodat-
no razložiti. Ko bolničarka
Pavla, doktor Nikoliš in ne-
imenovani nizozemski pe-
vec v svojih odzivih na Fra-
njo uporabljajo besede iz re-
ligioznega besednjaka, tega
ne počno kot "pravi" verniki
ali bogoslovci, izrekajo se na
ravni vsakdanjega jezika.
Sam moram kot filozof to
rabo tudi reflektirati, to pa
storim na etični in ne na reli-
giozni ravni - tako da posku-
šam etiko Franje umestiti v
pojmovno območje sveto-
vnega etosa. Navezujem na
tisto, kar je o teh rečeh zapi-

sal filozof  Tine Hribar. Ta
ločuje sveto od božjega, prvo
je zanj širše od drugega.
Mnoštvo religij tega sveta
časti različna božanstva,
skupni imenovalec pa jim je
"zlato pravilo" in z njim po-
vezana svetost življenja. Zla-
to pravilo, ki so ga poznali že
stari Egipčani, se glasi: "Ne
stori drugemu tega, česar ne
želiš, da bi drugi storil tebi."
Tri najvišje vrednote najbolj-
ših civilizacij in kultur pa so:
svetost življenja, posvečenost
mrtvih in človekovo dosto-
janstvo.

Na gornje umovanje lahko
kdo poreče: a ti ne veš, kako
nizka je bila cena človeškega
življenja v vojnih letih 1941-
45 in v prvih mesecih po
končani vojni! Seveda vem
in prav zato lahko tisto, kar
so počeli v Bolnišnici Franji,
ovrednotimo še višje. V voj-
ni je prevladovalo načelo
"zob za zob, glavo za glavo";
zdravstveno osebje in ra-
njenci v Franji pa so s svo-
jim ravnanjem to maščeval-
no načelo presegali in se
spontano umeščali v etično
območje, ki ga povzema sve-
tovni etos. Če kdo, potem so
oni dejavno izpričevali, kaj
pomeni svetost življenja kot
ena od vrednot svetovnega
etosa. In če kdo, potem je
doktorica Franja - ko so jo
obtožili pristranskega ravna-
nja - okusila, kaj pomeni ne-
spoštovanje vrednote člove-
kovega dostojanstva ... V
vnovičnem poskusu uvrstit-
ve Franje na Unescov sez-
nam bi torej kazalo izposta-
viti tudi njeno "predčasno"
umestitev v polje svetovnega
etosa.

Svetost Bolnišnice Franje
V čem je veličina Franje, če jo primerjamo z velikanskima tragedijama, ki sta se zgodili v Auschwitzu in Hirošimi? V tem, da se je
v slednjih že tako ali tako ničvredno človeško življenje uničevalo, v Franji pa reševalo. V Franji so se dejavno ravnali po 
načelih svetovnega etosa, za franjevce je bilo življenje sveto ...

V povodnji uničeno bolnišnico Franjo so v dveh letih in pol obnovili in jo maja letos spet
odprli za obiskovalce. / Foto: K. T.

Partizanska bolnišnica Franja po ujmi 18. septembra 2007 / Foto: K. T.

Na tem kraju 
je nekaj svetega,
tu se častijo 
velike vrednote,
tovarištvo, 
solidarnost, 
upanje, 
mogoče celo 
Človek z veliko
začetnico. 
V Auschwitzu
in Hirošimi so
ga ubili, v Franji
se je boril 
za preživetje 
in to je njeno
sporočilo. 
Živeti, verovati,
kljubovati ...
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Glasova preja

Mateja Rant

Partizanska bolnišnica
Franja, ki jo je pred dvema
letoma in pol uničila katas-
trofalna povodenj, je zdaj
znova odprla vrata obiskoval-
cem. O njeni obnovi in pri-
hodnosti sta na Glasovi preji
v galeriji Krvina spregovorila
direktorica Mestnega muze-
ja Idrija Ivana Leskovec ter
muzealec in državnozborski
poslanec Samo Bevk, s kate-
rima se je pogovarjal publi-
cist Miha Naglič. Ob pogle-
du na prazno grapo po po-
vodnji, je priznala Ivana Le-
skovec, ni bila nič kaj preveč
optimistična glede možne
obnove Franje. Bolj odločen
je bil Samo Bevk, ki je že ta-
koj napovedal, da jo bodo v
dveh letih in pol postavili na-
zaj, kar se je tudi zgodilo. Ob
tem je bilo zelo pomembno,
je še dodal, da so se že takrat,
ko je vlada v Železnikih spre-
jela sklep o obnovi po popla-
vah, dogovorili, da pri tej za-
devi ne bodo politizirali.
Kljub temu je prišlo do dveh
poskusov politizacije, ki pa v
javnosti nista bila deležna
velikega odmeva.

Tako Ivana Leskovec kot
Samo Bevk sta se strinjala,
da je bilo kljub trem različ-
nim predlogom glede obno-
ve edino prav, da so bolnišni-
co Franjo postavili na novo.
"V muzeju morajo govoriti
predmeti, v primeru Franje
barake, operacijske mize,
postelje. Človeška beseda
tega ne more nadomestiti,"
je poudarila Ivana Leskovec.
Žal pa ne bodo "govorili" ori-
ginalni predmeti, saj jih je
večino odplavila voda, je še
opozorila. "Od 797 predme-
tov se jih je ohranilo zgolj
225, od tega so številni po-
škodovani do nerazpoznav-
nosti. Ti bodo namenjeni
drugačni predstavitvi. Franja
namreč potrebuje informa-
cijski center blizu vhoda, ki
bo namenjen tudi tistim, ki
poti do barak ne zmorejo
več," je razložila Ivana Le-
skovec. Obenem bodo imeli
tako priložnost prikazati tudi
širšo zgodovino bolnišnice,
kot je zgolj ta, ki jo lahko iz-
povejo skozi barake. "Franja
ni samo teh štirinajst barak,
ampak cel kompleks, ki je
segal do severnega obrobja
Jelovice, je sistem zbiranja
hrane in zdravil," je poudari-
la Ivana Leskovec in dodala,
da je bila Gorenjska po-

membno zaledje tako za bol-
nišnico Franjo kot Pavlo pri
preskrbi zdravil in sanitetne-
ga materiala. 

Bolnišnica Franja je že
kmalu po tistem, ko so jo za-
pustili zadnji ranjenci in
osebje, začela postajati to,
kar je še danes, spomenik in
muzej. "Takrat so Janezu
Peternelju, kmetu, ki je usta-
novitelju bolnišnice Viktorju
Volčjaku pokazal to sotesko,
poslali dopis, v katerem so
ga zaprosili, da prevzame
odgovornost za ohranitev te
postojanke, obenem pa so
mu zagrozili, da bo sicer od-
govarjal," je pojasnil Samo
Bevk. V začetku julija so se v
spominsko knjigo začeli vpi-
sovati prvi obiskovalci, tako
da so jih že do konca leta
1945 našteli 493. Zadnja leta
je Franjo obiskalo okrog 25
tisoč ljudi na leto, od tega
okrog trideset odstotkov tuj-
cev. Največ obiskovalcev so
našteli konec sedemdesetih
in v začetku osemdesetih let
prejšnjega stoletja, ko je Fra-
njo obiskalo tudi do 70 tisoč
ljudi. "Ganljivo je brati vtise
iz spominskih knjig, sploh
iz časov, ko se še nismo za-
vedali, kaj Franja v resnici
pomeni, in sicer, da je to res
edinstven spomenik. Že
sama narava, divja in težko
dostopna, naredi vtis." Zato
je še toliko bolj neverjetno,
da so med vojno uspeli v
enem letu in pol v tej soteski
postaviti štirinajst barak, kar
jim je celo zdaj komaj uspe-
lo, ob vsej mehanizaciji, ki je
danes na voljo, je med dru-
gim razmišljala Ivana Lesko-
vec. Samo Bevk se je ob tem

spomnil znamenitega obis-
ka glavnega partizanskega
zdravnika celotnega narod-
noosvobodilnega boja v Ju-
goslaviji Gojka Nikoliša, in
sicer maja 1946. "Bil je zra-
ven tako pri Igmanskem
maršu kot bitkah na Neretvi
in Sutjeski ter desantu na
Drvar, tako da je lahko naj-
bolje ocenil pomen te bolniš-
nice. Tudi on je že takrat na-
pisal, da je treba storiti vse,
da se ta spomenik ohrani,"
je dejal Bevk. 

V poplavah leta 2007 bol-
nišnica ni bila prvič poško-
dovana. Kot je spomnil
Miha Naglič, jo je že leta
1952 ogrozil snežni plaz,
leta 1989 pa se je nanjo
usul kamnit plaz. Zato se je
vprašal, ali jo je ob tako veli-
ki izpostavljenosti narav-
nim nesrečam sploh smi-
selno obnavljati. Samo Bevk
je pojasnil, da so se nevar-
nosti naraslega potoka zave-
dali že ob sami gradnji med
vojno. Poudaril je, da so bol-
nišnico ves čas obnavljali, v
začetku osemdesetih let se
je v obnovo vključila tudi
stroka. "Med drugim so
uredili varovalne mreže,
tako da se je varnost iz dese-
tletja v desetletje izboljševa-
la." Kljub temu barakam zad-
nja povodenj ni prizanesla.
"Oskrbnik me je poklical,
da Franje ni več in da so ba-
rake plavale po vodi kot vži-
galične škatlice," je razložila
Ivana Leskovec in priznala,
da ni čisto verjela, dokler ni
sama videla kupa desk, ki
so bile včasih barake. Kljub
temu da je bila povsem
uničena, pa to ni vplivalo na

prizadevanja za vpis bolniš-
nice Franje na Unescov sez-
nam svetovne dediščine. "Iz
druge svetovne vojne sta na
tem seznamu le še dva spo-
menika, taborišče Au-
schwitz in Hirošima," je po-
jasnil Bevk in dodal, da so v
nasprotju z omenjenima
dvema spomenikoma želeli
poudariti prav humano spo-
ročilo, ki ga nosi bolnišnica
Franja. Ob obnovi so po be-
sedah Ivane Leskovec Fra-
njo obiskali tudi trije stro-
kovnjaki iz organizacije Ico-
mos, ki ocenjuje spomeni-
ke, ki kandidirajo za vpis na
Unescov seznam. "Tudi oni
so svetovali, da Franje ne
umaknemo s poskusnega
seznama, saj ne gre zgolj za
materialne vrednote, am-
pak se upošteva tudi vsebi-
na in sporočilnost spomeni-
ka. Tudi most v Mostarju je
bil na ta seznam vpisan šele
po obnovi," je razložila.

V pogovoru pa so se med
drugim dotaknili tudi tem-
ne strani Franje, kot se je iz-
razil Samo Bevk, in sicer
procesov proti ustanovitelju
bolnišnice Viktorju Volčja-
ku in zdravnici Franji Bojc
Bidovec. Poklicana sta bila
namreč pred sodišče, ki je
delovalo pri 9. korpusu, saj
so jima očitali malomarnost
pri delu in neenako obra-
vnavo bolnikov. "Odločilno
v tem procesu je bilo stro-
kovno mnenje dr. Bogdana
Breclja, namestnika vodje
sanitetnega oddelka pri
glavnem štabu, ki je zapisal,
da v nobenem primeru ni
mogel odkriti kake malo-
marnosti v strokovnem
smislu oziroma da je imel
nasprotno vtis izredne vest-
nosti in celo pedantnosti v
strokovnem delu Viktorja
Volčjaka," je pojasnil Samo
Bevk. Podobno so kot ne-
utemeljene zavrnili tudi vse
obtožbe proti Franji Bojc
Bidovec. To temno plat iz
zgodovine bolnišnice po no-
vem predstavljajo v eni od
barak, kjer je bila soba poli-
tkomisarja, saj je od tam
prišlo to zlo, kot se je izrazi-
la Ivana Leskovec. Ob obno-
vi, je še pojasnila, so na-
mreč objektom želeli dati
tudi osebno noto, tako da so
v vsaki od barak poiskali iz-
poved ranjenca ali člana
osebja, da bi tudi na ta na-
čin pokazali, kaj se je takrat
dogajalo in kako so doživlja-
li težke medvojne razmere.

Franja spomenik 
človečnosti in solidarnosti
Osnovno sporočilo bolnišnice Franje tudi po obnovi ostaja spomin na človeško plemenitost, 
solidarnost, humanost in ljubezen do domovine, sta bila soglasna gosta tokratne Glasove preje Ivana
Leskovec in Samo Bevk. 

Glasova preja je bila tokrat posvečena partizanski bolnišnici
Franji. / Foto: Tina Dokl

Maks Žnidar: "Med vojno sem bil ranjen v desno
roko in trebuh. V Franji je k operacijski mizi
prišel dr. Franc Derganc, znani ljubljanski 
kirurg in šef sanitete v 9. korpusu. Prijel me je
za roke in rekel: 'Fant, brez roke boš.' Začel sem
jokati, kako bom pa potem izdeloval krtače. In
me je nekako rešil in še danes izdelujem krtače."

Franc Peternelj: "Prihajam iz Davče. Slišal sem,
da pripravljate informacijski center, zato sem iz
naše hišne kronike prinesel nekaj dokumentov
iz časov, ko je Franja začela delovati. Moj oče je
bil namreč zunanji intendant bolnišnice Franje
in je bil zadolžen za zbiranje hrane. Davča je bila
sestavni del preskrbe za delovanje bolnišnice."

Izidor Štucin in Rozina Peternelj: "Lani smo se
ne vem po kakšnem naključju v Nemčiji 
srečali ob pijači s človekom, ki je bil sin 
nemškega vojaka, ki se je vojskoval na tem 
območju. Dobršen del Nemcev še do danes ni
pozabil, da jim ni uspelo najti Franje."

Marija Volčjak: "Bolnišnica Franja je nekaj po-
sebnega, tudi zame. Viktor Volčjak, ustanovitelj
bolnišnice, je bil moj mali stric in tudi sosed v
Virmašah. Spominjam se ga kot uglednega go-
spoda, in če je kdorkoli v vasi zbolel, je Viktor
poskrbel zanj." 
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Pro et Contra

Danica Zavrl Žlebir

Zakaj je po vašem mnenju
arbitražni sporazum dober
in bi ga bilo treba potrditi?

"Arbitražni sporazum
predstavlja edini akt v zgo-
dovini reševanja mejnega
spora med Slovenijo in Hr-
vaško, ki je bil obojestran-
sko podpisan in je uspešno
prestal tudi proces ratifika-
cije v parlamentih obeh dr-
žav. Vsi minuli poskusi do-
seči bilateralni sporazum, s
katerim bi se strinjali obe
državi, so se v preteklosti
izjalovili, tudi sporazum
Drnovšek-Račan iz leta
2001, ki sta se mu 26. av-
gusta 2007 na Bledu do-
končno odpovedala takrat-
na predsednika vlad Slove-
nije in Hrvaške Janez Janša
in Ivo Sanader. Takrat je
bila po številnih neuspeš-
nih poskusih in zaradi šte-
vilnih mejnih incidentov
sprejeta odločitev, da se od-
ločanje prenese na tretjega,
in sicer na Meddržavno so-
dišče v Haagu. Na začetku
mandata te vlade smo se
zavedali, da je obstoječe
stanje najslabše možno in
da po vstopu Hrvaške v EU
le-ta ne bo imela interesa
bilateralno reševati spora,
saj je zanjo stanje v naravi
ugodnejše. Odločili smo se
za arbitražo, ker predstavlja
najstarejše sredstvo mirne-
ga reševanja sporov med
državami, arbitražni spora-
zum pa s svojo vsebino va-
ruje vse vitalne interese
Slovenije, in sicer omogoča
določitev kopenske meje na
podlagi stanja na dan osa-
mosvojitve Slovenije 25. ju-
nij 1991, nalaga sodišču, da
določi mejo na morju,
vključno z določitvijo terito-
rialnega stika z odprtim
morjem, zahteva upošteva-
nje interesov Slovenije,
zgodovinske okoliščine in
načelo pravičnosti, da bi
našel pravično in pošteno
rešitev. Sporazum omogo-
ča vzpostavitev ugodnejše-
ga stanja na terenu, kot ga
imamo sedaj, ko zaradi na-
pak iz preteklosti Slovenija
ne izvaja jurisdikcije na do-
ločenih spornih ozemljih,
pri čemer je nadaljnje odla-
šanje rešitve za nas škodlji-
vo, saj bi dopuščalo nadalj-
nje priposestvovanje slo-
venskega ozemlja. Pravična
ureditev meje zagotavlja
tudi razvoj Luke Koper kot

najpomembnejšega prista-
nišča v severnem Jadranu
ter ponuja možnost krepit-
ve političnega ugleda Slove-
nije v celotni regiji in Ev-
ropski uniji."

Na kakšnih argumentih so
utemeljena razmišljanja,
da bo Sloveniji po tem spo-
razumu zagotovljen stik z
odprtim morjem?

"Arbitražni sporazum
predstavlja akt, ki vzpostav-
lja mehanizem za mirno
rešitev spora. Kot tak odpr-
tih vprašanj ne rešuje vse-
binsko, temveč določa na-
čin konstituiranja, delova-
nja in odločanja arbitražne-
ga sodišča in opredeljuje
predmet spora ter natančno
definira obseg nalog in pri-
stojnosti sodišča, med kate-
rimi je v b) točki 3. člena
tudi določitev stika Sloveni-
je z odprtim morjem. Dolo-
čitev stika je torej ena iz-
med nalog sodišča, k upoš-
tevanju določil sprejetega
sporazuma pa ga zavezuje
Dunajska konvencija o po-
godbenem pravu. Ker je
bilo s strani nasprotnikov
sporazuma večkrat slišati,
da bi moralo besedilo vse-
bovati dikcijo "teritorialni
dostop Slovenije z odprtim
morjem", naj pojasnim, da
v mednarodnem pravu po-
jem dostop do odprtih voda
predstavlja pravico vsake
države, tudi tistih, ki nima-
jo morske obale, da ima ne-

moten prehod do medna-
rodnih voda. To pravico
Slovenija že ima, arbitri pa
bodo določili, kje se sloven-
sko teritorialno morje stika
z odprtimi vodami. Torej
sodišče ne bo odločalo o
tem, ali stik Slovenija ima
ali ne, temveč kje se ta stik
(ang. "junction") nahaja." 
Opozicija ne ponuja alter-
native, v koaliciji pa trdite,
da je sporazum Janša-
Sanader na Bledu še manj
ugoden od arbitraže. Kako
to komentirate?

"Blejski sporazum Janša-
Sanader je predvideval pre-
nos odločanja o meji pred
Meddržavno sodišče v Haa-
gu. Za nas predstavlja arbi-
tražno sodišče boljšo alter-
nativo, saj ponuja več ključ-
nih prednosti. Najprej
ugodnejši izbor sodnikov;
pri arbitražnem sporazu-
mu jih določita stranki
sami iz širšega nabora
mednarodnopravnih stro-
kovnjakov, pri čemer enega
od petih določi neposredno
Slovenija, sodišče v Haagu
pa izbira med sodniki, ki že
delujejo v okviru sodišča in
so praviloma naklonjeni
metodi sredinske črte. Ar-
bitražni sporazum tudi na-
tančno določa uporabljena
pravila in namen njegove
uporabe, med drugim tudi
to, da arbitri določijo, kje
ima Slovenija stik z odpr-
tim morjem. Tovrstna kon-
kretizacija bi bila v primeru

predložitve spora haaške-
mu sodišču nemogoča. Na-
sprotniki večkrat omenjajo
tudi načelo zunanje pravič-
nosti (ex aequo et bono), ki
pa na Meddržavnem sodiš-
ču v Haagu vse od njegove
ustanovitve še nikoli ni bilo
uporabljeno in čemur je
Hrvaška v času blejskega
dogovora izrecno nasproto-
vala. Arbitražni sporazum
prav tako ne dovoljuje vpli-
va tretjih držav, kar je dovo-
ljeno v primerih reševanja
sporov pred sodiščem v Ha-
agu. Prav tako je realno pri-
čakovati, da bo odločitev ar-
bitražnega tribunala spreje-
ta v roku, ki bo krajši od
povprečja, ki ga izkazuje
praksa sodišča v Haagu. In
ne nazadnje, Slovenija že
ima pozitivno izkušnjo z
mednarodno arbitražo, saj
je Badinterjeva arbitražna
komisija, ki je delovala v
okviru Konference o Jugo-
slaviji, ponudila rešitve 
za vprašanja statusa in pri-
znanja ter nasledstva držav
nekdanje SFRJ, tudi Slo-
venije."

Kakšen rezultat referendu-
ma pričakujete? Kakšne
bodo posledice, če bo refe-
rendum sporazum zavrnil?

"Osebno zaupam držav-
ljankam in državljanom, da
so in bodo do konca kam-
panje pozorno prisluhnili
argumentom in dejstvom
ter da bodo znali modro
oceniti, kaj je za Slovenijo
dobro in bodo glasovali ZA
uveljavitev arbitražnega
sporazuma. Sprejetje spo-
razuma pomeni namreč
šele začetek postopka, v ka-
terem bomo arbitrom lah-
ko predstavili vse argumen-
te v prid slovenskim stališ-
čem, zato si bom prizadeval
za poenotenje slovenske
politike in stroke v pripravi
memoranduma, ki ga
bomo posredovali arbitraž-
nemu sodišču. Trenutno
ne vidim alternative temu
sporazumu, realne alterna-
tive niso ponudili niti na-
sprotniki sporazuma. Zato
ocenjujem, da nas v prime-
ru zavrnitve sporazuma
čaka obdobje negotovosti v
odnosih s Hrvaško, zmanj-
šanje ugleda Slovenije v
mednarodni javnosti ter
dolgotrajni proces iskanja
nove ugodne in obojestran-
sko sprejemljive rešitve
mejnega vprašanja."

Arbitraža mirno 
rešuje spore
Predsednik vlade Borut Pahor o arbitražnem sporazumu

Borut Pahor / Foto: Tina Dokl

Podporo arbitražnemu sporazumu je večkrat 
izrazil tudi predsednik države Danilo Türk. Nedav-
no je na javni tribuni slovenskih pravnikov v zvezi
z očitki, da je pristranski in nekoliko preveč anga-
žiran v svojih stališčih do teh vprašanj, dejal, da
niso utemeljeni. "Mislim, da je prav, da kot pred-
sednik republike in kot profesor mednarodnega pra-
va jasno povem svoje stališče. Seveda pri tem 
nisem pristranski, pač pa sem na strani zdrave 
pameti in pravne države, kajti zdrava pamet in 
pravna država nam narekujeta, da ta arbitražni 
sporazum sprejmemo, da gremo hrabro v pripravo
argumentacije in da svoje dosežemo."

Darja Lavtižar Bebler, poslanka SD: "Prepričana
sem, da je arbitražni sporazum dober, za boljši
način reševanja sporov se Slovenija in Hrvaška
doslej nista bili sposobni zmeniti bilateralno,
zato sta za pomoč poiskali tretjega. Dosežkov, ki
jih prinaša sporazum, je več: eden je presečni 
datum 25. junij 1991, za katerega velja, da nobe-
no od dejanj pred tem datumom ni veljavno. Spo-
razum hkrati rešuje spor glede meje na kopnem
in na morju. Arbitražnemu tribunalu je s spora-
zumom tudi naloženo, da določi stik Slovenije z
odprtim morjem. Določeno je tudi načelo zuna-
nje pravičnosti (ex aequo et bono), torej da je tre-
ba iskati rešitve ne le po načelu mednarodnega
prava, pač pa tudi v duhu dobrega sosedstva, pra-
vičnosti in upoštevanja relevantnih okoliščin." 

Anton Urh, poslanec stranke DeSUS: "Osebno
podpiram arbitražni sporazum, ker želim, da se
zadeve glede meje med Slovenijo in Hrvaško
končno uredijo in da je mir. Sedanje stanje ni 
dobro. Verjamem, da ima Slovenija sedaj najboljše
možnosti, da to dokončno uredi in če to priložnost
zamudimo, enake ne bomo več imeli."
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Pro et Contra

Branko Grims, poslanec SDS: "Tudi zaradi odzivov,
ki jih doživljam v mednarodni skupnosti, obžalujem,
da je predsednik vlade Borut Pahor v primeru
sporazuma s Hrvaško odstopil od načel konsenza,
ki so jih doslej spoštovale vse vlade. Ko gre za
ključne stvari, je pomembno, da so sprejete z
dvotretjinsko večino. Upam, da bo arbitražni spo-
razum na referendumu padel, saj je za Slovenijo
škodljiv in pomeni izgubo ozemlja. Da ljudje v ne-
deljo na referendumu glasujejo proti arbitražne-
mu sporazumu, pa je pomembno tudi zaradi
tega, ker si bo Slovenija  z zavrnitvijo okrepila svoj
pogajalski položaj in nas bo svet tako bolj upošteval."

France Bučar, starosta slovenske politike, arbitraž-
nemu sporazumu nasprotuje. Vladi Boruta Pahorja
očita, da o tako pomembnem vprašanju, kot je meja,
ni iskala vsesplošnega narodnega konsenza, eno 
najpomembnejših nacionalnih vprašanj pa je po
Bučarjevem mnenju spremenila v politikantsko:
"Ljudje se sedaj v veliki meri odločajo, ali so za neko
stranko ali za vlado. Slovenija in Hrvaška bi
morali najprej ugotoviti, kje je bila dejanska
razmejitev 25. junija 1991 in pri tem uporabiti
zgodovinska, etična in mednarodna načela."  

Danica Zavrl Žlebir

Zakaj je po vašem mnenju
arbitražni sporazum slab in
bi ga bilo treba zavrniti? 

"Ker nam nič ne daje, am-
pak le jemlje. Slovenija ima
danes mejo, dogovorjeno ne-
kaj dni pred osamosvojitvijo
in nato potrjeno v ustavnih
aktih obeh držav. Leta 1991
je bilo nesporno, da ima Slo-
venija celoten Piranski zaliv
in teritorialni izhod v medna-
rodne vode, nihče na Hrva-
škem ni temu nasprotoval, in
tega stanja naša država ne bi
smela ogroziti z nobenim
sporazumom. Arbitražni
sporazum pa to, kar že ima-
mo, postavlja pod vprašaj.
Slovenija z njim tvega vse,
Hrvaška nič. Z njim lahko le
izgubimo. Za Slovenijo ni
pomemben le stik, temveč
teritorialni izhod, kot ga je
imela v času osamosvajanja.
Ta izhod in pomorski status
pa je Slovenija ob razmejitvi
med Jugoslavijo in Italijo po
drugi svetovni vojni drago
plačala z izgubo Trsta, Gori-
ce, Beneške Slovenije, obale
med Tržičem in Trstom ter
135.000 našimi rojaki, ki so
ostali v Italiji. Na račun Slo-
vencev je Hrvaška takrat do-
bila Dalmacijo z otoki, Reko
in Istro, ki nikoli prej v zgo-
dovini ni bila v celoti njena.
Bil sem član delegacije vod-
stva Republike Slovenije, ki
se je nekaj dni pred osamo-
svojitvijo usklajevala s Hrva-
ško o tem, kako v osamosvo-
jitvene akte zapisati rešitev
mejnega vprašanja, in jasno
je bilo, da na kopenski meji v
kratkem času do osamosvo-
jitve ni možno povsod na-
tančno določiti niti mikrolo-
kacij potencialnih mejnih
prehodov, zato smo se uskla-
dili, da državi teh ne bosta
postavljali, ampak le začasne
kontrolne točke. Situacija je
bila torej obratna od današ-
nje, ko se kot ključni pro-
blem postavlja meja na mor-
ju. Ta takrat sploh ni bila spo-
rna, nihče na slovenski strani
ni niti pomislil, da bi bil naš
teritorialni izhod v medna-
rodne vode vprašljiv, in nihče
na hrvaški strani ni tega po-
stavljal pod vprašaj. Blokada
Hrvaške za uresničevanje
naše pravice do morja se je
začela šele po letu 1991, po-
tem ko je v hrvaški politiki
prevladala smer, ki se je tudi
dogovarjala z Miloševićem o
delitvi Bosne in ki si je pred-

stavljala Hrvaško kot ne-
kakšno regionalno silo. Šele
takrat je Hrvaška začela blo-
kirati slovensko pravico do
teritorialnega izhoda v med-
narodne vode, šele tedaj so
Hrvati Piranskemu zalivu za-
čeli praviti Savudrijska vala.
Z arbitražnim sporazumom
pa se zdaj pravica, zavarova-
na s temeljno ustavno listino
in zakoni, postavlja pod vpra-
šaj in Slovenija se z njim iz-
postavlja velikemu tveganju.”

Na kakšnih argumentih so
utemeljena razmišljanja,
da bo Slovenija po tem spo-
razumu izgubila dostop do
odprtega morja? 

"Ker je sporazum napisan
tako, da arbitri mejo na kop-
nem in na morju določijo
samo po mednarodnem pra-
vu. Le pri določitvi stika Slo-
venije z odprtim morjem se
po tem sporazumu poleg
mednarodnega prava, ki je
tudi pri stiku navedeno kot
prvi kriterij, upoštevajo še do-
brososedski odnosi in druge
okoliščine. Meja sama pa le
po mednarodnem pravu, in
to na kopnem in na morju.
Že to, da se o kopenski meji
odloča samo po mednarod-
nem pravu, je velika napaka.
Arbitri, samo pet jih bo, zago-
tovo ne bodo hodili po 600
km dolgi meji, marveč bodo
gledali zemljevide s katastri,
katastrska meja pa ni v prid
Sloveniji. Še posebej je v našo
škodo ob Muri pri Hotizi. Pri

morju pa je napaka s podpi-
som tega sporazuma strate-
ška. Katerakoli slovenska vla-
da doslej bi lahko podpisala
tak sporazum, če bi bila pri-
pravljena kapitulirati v tej toč-
ki, saj je Hrvaška od nekdaj
zahtevala, da se meja določa
zgolj po mednarodnem pra-
vu. In v zameno za pristanek
Slovenije na to njihovo zahte-
vo je bila vedno pripravljena
omogočiti karseda liberalen
stik Slovenije z odprtim mor-
jem. Seveda pa to ni teritoria-
len ali lastniški izhod po naši
parceli do javne ceste, ampak
zgolj neke vrste služnostna
pot. V vsakem primeru manj
od tega, kar smo imeli ob osa-
mosvojitvi."

Koalicija vam očita, da sami
niste ponudili boljše alter-
native in da je rešitev iz do-
govora Janša - Sanader na
Bledu še manj ugodna.
Kako to komentirate? 

"Če bi ti očitki držali, bi bil
danes na referendumu blej-
ski sporazum, torej spora-
zum Janša-Sanader, in ne
sporazum Pahor-Kosorjeva.
Na Bledu ni bil sklenjen no-
ben sporazum, niti skupne
izjave ni bilo možno uskladi-
ti, ker Hrvaška ni pristala na
odločanje po načelu zunanje
pravičnosti, to pa je bil krite-
rij, ki je bil v Sloveniji skup-
no dogovorjen s takratno
opozicijo. Tudi na predlog
Pahorjeve stranke smo izob-
likovali soglasje, da je za Slo-

venijo sprejemljivo odloča-
nje pred haaškim sodiščem,
vendar ne po mednarodnem
pravu, temveč izven njega,
po načelu zunanje pravično-
sti 'ex aequo et bono', ki ga
neposredno predvideva 38.
člen statuta haaškega sodiš-
ča. Pri pripravi stališč je ne-
posredno sodeloval dr. Pa-
trick Vlačič, danes minister v
Pahorjevi vladi, njegova
stranka ga je enotno zago-
varjala, podprle so ga tudi
druge in s tem pogajalskim
izhodiščem sem šel na Bled.
Hrvaška na ta pogoj ni pri-
stala, zato smo se dogovorili
le, da se oblikujejo pogajal-
ske skupine, ki bodo skušale
uskladiti besedilo sporazu-
ma za Haag ali kakšno dru-
go mednarodno instanco.
Bile so ustanovljene, v Slove-
niji je v njih sodelovala tudi
vsa takratna opozicija in
iskale so se rešitve. Prepri-
čan sem, da bi jih v času, ko
bi imela Hrvaška pred seboj
dve zelo jasni alternativi, ali
vstop v EU in pristanek na
zunanjo pravičnost ali pa za-
mude, tudi našle, če jih seda-
nja vlada ne bi razpustila,
potegnila solistično potezo
in podpisala sporazum, za
katerega je slovenska javnost
izvedela iz hrvaških medijev.
S tem je Pahorjeva vlada raz-
bila nacionalno enotnost,
sprla Slovence in zdaj gremo
sprti, razdeljeni, v reševanje
problema, ki je strateškega
pomena za Slovenijo in da-
leč presega pomen te ali ka-
terekoli druge vlade."

Kakšen bo po vašem mnenju
rezultat referenduma? Kak-
šne posledice pričakujete? 

"Če bo sporazum potrjen,
je to dokončna odločitev. Po-
pravnega izpita ne bo. Pono-
vila se bo tragedija iz leta
1920, ko smo za nekaj tisoč
glasov izgubili večji del Ko-
roške s Celovcem oziroma 11
odstotkov takratnega prebi-
valstva in vitalni del ozemlja.
Zavrnitev sporazuma pa je
trenutno edina pot do pravič-
ne rešitve. Potem so možna
nova pogajanja, nov pravi-
čen dvostranski sporazum
ali presoja po načelu zuna-
nje pravičnosti. Hrvaška lah-
ko izbira, Sloveniji se nič ne
mudi in nobena nervoza ni
potrebna. Če bodo oni bloki-
rali naš teritorialni izhod na
odprto morje, bomo mi ča-
kali s potrditvijo njihovega
članstva v EU."

Slovenija tvega vse,
Hrvaška nič
Prvak opozicije Janez Janša o arbitražnem sporazumu

Ivan Oman, ustanovitelj Slovenske kmečke zveze:
"Glasoval bom proti arbitražnemu sporazumu,
saj me pri tem moti dejstvo, da vlada z referendu-
mom prelaga odgovornost na državljane, ki 
nimamo pravniškega znanja, da bi se znali 
strokovno odločiti. Drug razlog je, da so Hrvatje
zelo hitro ratificirali ta sporazum, medtem ko so
zelo hitro zavrnili sporazum Drnovšek-Račan.
Poleg tega mu nasprotuje tudi velik del pravne
stroke, oziroma se o njem ne morejo zediniti niti
ugledni pravni strokovnjaki."
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SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Tri smrtne žrtve
Minuli teden (od 24. do 30. maja) so v 
prometnih nesrečah na slovenskih cestah umrle
tri osebe, so sporočili z Generalne policijske 
uprave. Na Gorenjskem so policisti minuli
teden obravnavali 42 prometnih nesreč, 
v katerih se je enajst udeležencev lažje ranilo.
Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so na
Gorenjskem pridržali enajst voznikov. Letos so
slovenske ceste terjale 52 smrtnih žrtev 
(lani 78). Na Gorenjskem so v prometnih 
nesrečah umrle štiri osebe, v enakem obdobju
lani pa deset.

Damjana Šmid

moj pogled

Zmaga in poraz (1)

Tako zmago kot poraz je po-
trebno znati prenesti. To je
težko še za mnoge odrasle, kaj
šele za otroke. Mogoče zato,
ker preveč cenimo samo zma-
ge in dobre rezultate, premalo
pozornosti pa namenimo
vsem drugim. Včasih se spra-
šujem, s kom pravzaprav ljud-
je tekmujemo, komu dokazu-
jemo, zakaj je toliko pomem-
ben tisti gol, ki ga ni bilo. Mar
ni postalo že vse življenje ena
sama tekma in mi sploh ne
vemo več, kateri krog tečemo?
Ko starši pogledajo kontrolno
nalogo, se najprej zagledajo v
zgornji desni kot, kjer je napi-
sana ocena. Le koga zanima,
kako je otrok rešil sedmo nalo-
go, o čem je napisal spis? Kar
je še bolj žalostno, vprašamo

otroka, koliko je pisala sošolka
Marjanca. Kot da bi nas to
zares moralo zanimati? Sodi-
mo, primerjamo, ploskamo za
najboljše rezultate ... Ne vem,
v kolikšni meri znajo današnji
otroci sploh izgubljati, biti re-
alni in samokritični do svojega
dela? Ali znajo presoditi, koli-
ko časa so vložili v učenje in
kaj lahko za to pričakujejo?
Ali tekmujejo samo z drugimi,
ali jim je v užitek, da pokaže-
jo, da zmorejo, da hočejo ne-
kaj znati, premagati sebe? In
kar je najvažnejše - ali so za-
dovoljni samo takrat, ko jim
ploskamo, ali merijo svojo
vrednost samo po zmagah?
Kajti delati stvari zaradi odo-
bravanja in hvale drugih je tek
na kratko progo. Za daljšo

progo pa je treba okusiti tudi
svoje lastno zadovoljstvo, uži-
tek v tekmi s samim seboj, ne z
drugimi. Potrebno je poizku-
šati, padati, vztrajati, se učiti,
iti naprej, dati vse od sebe. Za-
radi sebe, ne zavoljo aplavza
na koncu. Za mnoge otroke je
že igranje igre "človek ne jezi
se" velik problem. Jočejo in za-
ključijo igro ob prvem pajac-
ku, ki ga pošljemo nazaj na
začetek. Nikar ne obupajte, če
se to zgodi. Igrajte se znova in
znova in pokažite otrokom,
da je vse skupaj samo igra. Kot
volitve, kot referendum, kot
življenje. Enkrat zmagaš, dru-
gič izgubiš. Važno pa je, da
ostajamo v igri, da sodeluje-
mo, da pri tem, kar počnemo,
uživamo. 

Pred dvema desetletjema, ko
sem stopila na novinarsko
pot, sva se s Silvijo pogosto
srečevali na različnih konfe-
rencah, intervjujih in podo-
bnem. Bila je zelo zvedava,
zmeraj sem jo občudovala,
ker je postavljala jasna in za-
nimiva vprašanja. Nekoč sva

bili obe brez dežnika in po-
tem me je vzela pod svojo
pelerino, da nisva bili mokri
do kože, ko sva tekli do avto-
mobila. Pozneje sva še kdaj
šli na kavo, slišali sva se po
telefonu, kar naenkrat pa je
izginila in čeprav sem spra-
ševala, kje je, mi nihče ni ve-
del povedati nič pametnega.
Letos spomladi pa me je pot
vodila proti Štajerski, v kraj,
kjer še zmeraj živijo njeni
starši. Radovednost mi ni
dala miru in sem se v tre-
nutku slabosti ustavila pri
njih. Čeprav me nista po-
znala, sta mi prijazno odsto-
pila hčerkino telefonsko šte-
vilko. 
"Morate vedeti, da je danes
drugačna kot takrat, ko ste
jo poznali," me je previdno
opozorila njena mama. 
Ko sva se s Silvijo srečali,
sem takoj vedela, kaj je ime-
la njena mama v mislih. Pri-
jetne in smejoče debeluške
ni bilo več, pred menoj je
stala ženska, ki so ji različne
hude težave, bolezni in
osebne tragedije pobrale do-
mala vse kilograme. Bila je
tudi brez službe, brez do-
hodkov, brez družine. Od-
visna le od sebe, staršev in
socialne pomoči, ki pa ni za-
doščala niti za osnovne iz-
datke. 
"Ali lahko zapišem tvojo
zgodbo?" sem ji rekla, ko je
sredi opisovanja nekega do-
godka v bolnišnici za hip za-
jela sapo in si vnovič prižga-
la cigareto.
Skomignila je z rameni, češ
naredi, kar hočeš, a pozneje,
ko sem vklopila še diktafon,
ni imela nič proti.
"Tvoji bralci me tako ali tako
ne poznajo," je še dodala in
potem je nekaj pomembnej-
ših mejnikov zadnjih dese-
tih let še enkrat izpostavila.
"Že po naravi sem dokaj
neurejeno bitje," je rekla
Silvija.

"Nikoli nisem bila tiste sorte
ženska, ki bi imela doma
red, ki bi skrbela za družino
v smislu vsakodnevnih red-
nih, doma skuhanih obro-
kov hrane. Ko sem perilo
nametala v pralni stroj, sem
redkokdaj pazila na to, da bi
bila povsem prepričana, da
se vmes ni kakšna črna no-
gavica. V kopalnici smo
imeli kaos, v kuhinjo je ne-
kajkrat na teden treščila
bomba in po dnevni sobi so
časopisi ležali vse križem.
Če k temu neredu prišteješ
še sinov doprinos, potem si
lahko misliš, kakšne bitke
sem imela s taščo, ki je bila
kot upokojena učiteljica sta-
re šole strastna privrženka
reda in urejenosti. Partner ji
je bil sicer v mnogo čem po-
doben, a sem ga v skupnem
gospodinjstvu do te mere
"pokvarila", da mi očitnega
nereda vsaj ni očital. V moji
poklicni karieri so bila obdo-
bja, ko sem po cele dneve se-
dela za pisalnim strojem in
pozneje za računalnikom,
tako da ni bilo misliti, da bi
lahko počela še kaj drugega.
Sinu sta pomagali odraščati
njegovi stari mami, od
mene in očeta ni imel kakš-
ne pretirane koristi. Ob
vsem tem sem pokadila po
več škatlic cigaret na dan in
kot pristna lokalpatriotka se
nisem branila niti kozarčka
piva ali dveh. Imela sem to
smolo, da je bil partner
/drugi po vrsti/ od mene
precej mlajši, v strahu, da ga
ne bi izgubila, pa sem poče-
la cel kup stvari, ki mi niso
bile ravno v čast. Žal sem ga
s svojimi dejanji začela od-
bijati, najini tihi tedni so se
sprevrgli v mesece in pozne-
je, ko sem bila že povsem na
tleh, je večino časa raje pre-
bil pri starših v Ljubljani,"
mi je s podrobnejšim opiso-
vanjem nekaterih trenutkov
poskušala čim nazorneje

predstaviti stiske, v katere je
hote ali nehote zašla.
Zaradi nezadovoljstva v
partnerski zvezi se je, tako je
rekla, obešala na vsakega, ki
je pokazal zanjo vsaj malo
zanimanja. Na različnih za-
bavah, ki so jih imeli v
ožjem ali širšem krogu, je
bila zvezda, saj je vsakič po-
skrbela za dodatno popestri-
tev s kakšnim kazačokom
na mizi. 
"Res sem bila žurerka, dru-
ženja in zabave so mi bile
ljubše kot pa posedanje
doma, med štirimi stenami,
kjer se je sin učil za šolo ali
pa preigraval vaje na klavir-
ju. Njega (Marjana) tako ali
tako nikoli ni bilo doma.
Tako je naneslo, da sva se
zbližala z enim naših ko-
mercialistov, bil je poročen,
srečno ali nesrečno, to me
takrat sploh ni brigalo. Ko
sva bila skupaj, mi je vsaj
delal družbo na poti do
doma, pogosto pa tudi po-
zneje, v postelji. Od njega
sem si občasno izposodila
kakšen tolar, to, da sem bila
nenehno suha kot poper, so
vedeli vsi in so se me tam
okoli desetega v mesecu, ko
smo bili tik pred plačo, zme-
raj izogibali, ker so vedeli,
da jih bom žicala. Nekoč, ko
sem želela poravnati dolgo-
ve, mi ta tip reče, da lahko to
storim na kakšen bolj kori-
sten način, ki bo zadovoljil
tudi moj žep. Debelo sem ga
pogledala, kaj je mislil s
tem, potem pa mi je namig-
nil, da se lahko greva dru-
žabništvo in oba nekaj za-
služiva ... Ideja se mi ni zde-
la slaba, saj mi je denarja
stalno primanjkovalo. Imela
sem sicer tisoč izgovorov, da
je tako zaradi sinovih obšol-
skih obveznosti, v bistvu pa
sem bila le jaz tista, ki sem
bila vreča brez dna ..."

(Se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Obtožen umora 
in uboja
Na ptujskem okrožnem sodišču poteka glavna
obravnava zoper 48-letnega Jožeta Tomažiča iz
okolice Jeruzalema, ki ga obtožnica bremeni
umora večletne partnerice Stanke Pokrivač in
uboja njene mame Frančiške Pokrivač. Po
navedbah tožilstva naj bi obe dejanji storil na
grozovit način ter v stanju zmanjšane
prištevnosti zaradi hude čustvene stiske in 
ljubosumja, poročajo slovenski časniki. Do 
tragičnega dogodka je prišlo 18. decembra lani.
Že pred tem je obdolženca dolgoletna partnerica
obvestila, da ga zapušča, s čimer pa se menda
Tomažič ni mogel sprijazniti. Usodnega dne naj
bi jo videl v spremstvu drugega moškega, zato
naj bi partnerico dvakrat ustrelil z avtomatsko
pištolo, ko pa je nameraval vzeti življenje še
sebi, mu je odpovedalo orožje. Svojo žrtev naj bi
nato pred njenima nemočnima hčerama
pokončal z udarci s topim predmetom po glavi.
Kasneje naj bi se lotil še partneričine mame, ki
naj bi jo ubil s sekiro in nožem. Kako se je
obtoženi zagovarjal pred sodiščem, ni znano, saj
so ga zaslišali v odsotnosti javnosti. 

Ni kriv oderuštva
Ljubljansko sodišče je zaradi pomanjkanja 
dokazov oprostilo nekdanjega direktorja Oriona
Ltd. Branka Lužarja, obtoženega storitve dveh
kaznivih dejanj oderuštva. Tožilstvo se je trudilo
Lužarja poslati za zapahe zaradi dveh posojilnih
pogodb, ki jih je Orion Ltd. pred približno 
desetimi leti sklenil s tremi oškodovanci. V njih
naj bi namreč bile določene oderuške obresti;
pri prvem posojilu je namreč efektivna obrestna
mera znašala 31,9 odstotka, pri drugem pa 42,2
odstotka, medtem ko so tedaj banke za obresti
zaračunavale od 16,9 do 19,5 odstotka, 
predpisana obrestna mera zamudnih obresti pa
je znašala od 26,5 do 27,1 odstotka. Lužar se je
branil, da ni kriv, saj pogodb ni sestavljal sam,
niti ni on določil obrestnih mer. Za to je imel
najete strokovnjake.
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Sebi in skušnjavam se je včasih nemogoče upreti

Še zadnji pogled v lastno ogledalo



Miha Naglič

"V dobrih starih časih realso-
cializma je bil med disidenti
zelo popularen vic, ki je ilu-
striral ničevost njihovih pro-
testov. V Rusiji 15. stoletja
pod mongolsko okupacijo se
kmet s svojo ženo sprehaja
vzdolž prašne podeželske ce-
ste, ko ju ustavi mongolski
bojevnik, ki ravno prijaha
mimo, in kmetu pove, da bo
zdaj posilil njegovo ženo; na-
kar doda: 'Ker pa so tla nad-
vse prašna, boš med posil-
stvom pridržal moja jajca, da
si jih ne umažem!' Ko Mon-
gol opravi svoje in odjaha, se
kmet začne smejati: žena ga
presenečena vpraša: 'Kako
lahko skačeš od veselja, ko pa
sem bila vpričo tebe pravkar
brutalno posiljena?' Kmet od-
govori: 'Pa sem ga! Njegova
jajca sem podržal tako, da so
povsem zaprašena!' Ta žalo-
sten vic kaže na položaj disi-
dentov: prepričani so bili, da
zadajajo resne udarce no-
menklaturi, dejansko pa so le
malo zaprašili njene testise,
medtem ko je nomenklatura
še naprej posiljevala ljudi ...
Ali današnja kritična levica ni
v podobnem položaju? Naša
naloga je dognati, kako storiti
korak naprej - naša teza naj se
glasi: kritični levičarji so v na-
ših družbah doslej le prašili
jajca oblastnikov, gre pa za to,
da jim jih odrežemo."
Ja, to je Žižek, v zanj značil-
nem slogu! A naj vas ne zave-
de: branje Žižka v celoti še
zdaleč ni tako lahkotno, v nje-

govih spisih se je treba vedno
znova prebijati skozi zelo za-
htevne filozofske pasaže.
Tako kot je zahtevno branje
Hegla, Marxa in Lacana, na
katere se Žižek v svojem pisa-
nju največ opira. "Pozorni
bralci Lacana so gotovo opazi-
li, da v navezavi na 'strah pred
Bogom' kot 'točko prešitja' iz-
dela formulo občega ekviva-
lenta: 'bogaboječnost' vznikne
kot obči ekvivalent vseh stra-
hov - vsi strahovi 'so zamenlji-
vi s strahom, ki mu rečemo
bogaboječnost'. Ali posledič-
no ne naletimo tu na logiko,
ki je na delu v dialektiki blago-
vne forme, ko Marx vpelje po-
javitev denarja kot občega ek-
vivalenta vseh blag? Trenutek
zamenljivosti vseh blag za de-
nar - trenutek, ko se njihova
vrednost, univerzalna razsež-
nost, utelesi v enem samem
blagu - je trenutek 'transsub-
stanciacije' vseh blag, ki za-
čnejo delovati kot pojavne ob-
like v denarju utelešene uni-
verzalne Vrednosti; tako kot v
primeru religije vsi strahovi
pričnejo delovati kot pojavne
oblike strahu pred Bogom."
Ali pa: "Ker je lacanovska logi-
ka označevalca tesno zvezana
s heglovsko dialektiko, lahko
to podamo tudi v lacanovskih
terminih: ta minimalna vrzel
je 'skoraj nič' med elemen-
tom in njegovim mestom (ali
nadomestkom za to mesto) -
med S2 in S1, med Bitjo in
Ničem, med 'običajnim' in
'praznim' označevalcem. He-
glovsko Dvoje ni Dvoje v po-
menu 'enega poleg drugega',

pač pa goli anamorfičen pre-
mik perspektive: na primer,
Bit in Nič na samem začetku
Heglove logike nista dve loče-
ni ontološki entiteti - Nič je bit
sama, opazovana z drugega
gledišča. Hegel kmalu zatem
ponovi to poanto tudi ob De-
mokritovem atomizmu: ato-
mi in praznina nista (kot je
menil Demokrit) dve ločeni
entiteti v smislu atomov in
praznine (praznega prostora)
med njimi, ki jih ločuje; praz-
nina je vse prej prazno jedro
samoidentitete vsakega ato-
ma, tisto, kar ga dela 'Enega'.
Ta vrzel poganja dialektično
gibanje v pravem pomenu be-
sede: dejstvo, da Eno, vzeto
'kot tako', na sebi, ni (več)
Eno, ampak se spremni v svo-
je nasprotje ..."
Navedeni odlomki so iz filo-
zofove najnovejše knjige v
slovenščini: Začeti od začet-
ka, podnaslovljeni Žižkova či-
tanka. Uredil jo je filozof Pe-
ter Klepec, zanjo je izbral šest
Žižkovih besedil, ki sta jih iz
angleščine prevedla Simon
Hajdini in Lidija Šumah in
napisal spremno besedo. To
je prva objava teh besedil v
slovenščini in to v knjigi, ki je
izšla v 8000 izvodih (v zbirki
Knjige za vsakogar) in stane
le tri evre. Knjiga je odlična
priložnost, da se Slovenci
seznanimo z mislijo v svetu
najbolj znanega slovenskega

filozofa. V Sloveniji živi in
objavlja še nekaj izjemnih fi-
lozofov (po mojem izboru in
po abecedi: Tine Hribar, Go-
razd Kocijančič, Ivan Urban-
čič, Marko Uršič ...), a nihče
od njih ni medijsko tako po-
pularen kot Žižek. Mogoče
kdo poreče: se resnemu filo-
zofu sploh spodobi nenehno
"vlačenje" po medijih! Mogo-
če res ne, a čas je tak, da te, če
nisi v medijih, pravzaprav
sploh ni. Žižka imajo mediji
radi in tudi on ne beži pred
njimi. Tudi sicer ni nič naro-
be, če nekdo uspe tako težko
disciplino kot je prava filozo-
fija na primeren način preko
medijev posredovati najširše-
mu občinstvu in nagovoriti
čim več posameznikov za in-
dividualni vstop v filozofijo.
Žižkova knjiga Začeti od za-
četka je prav takšna možnost.
Berite torej Žižka, začnite od
začetka.
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi

V kulturnem središču K&K v
Šentjanžu v Rožu je bilo pre-
tekli teden srečanje mladih
predstavnikov narodnih
skupnosti iz Nemčije, Polj-
ske, Danske, Švedske, Italije,
Madžarske, Švice in Avstrije.
Nad trideset predstavnikov
manjšin je problematiko svo-
jega obstoja in delovanja ob-
ravnavalo v treh delovnih
skupinah, ki so se posebej
ukvarjale s svojim političnim
položajem v državah, kjer ži-
vijo, z uvajanjem sodobnih
načinov komuniciranja z do-
mačimi in tujimi javnostmi
in z iskanjem učinkovitejših
načinov organiziranja, saj so
nekatere oblike že preživele
in ne ustrezajo več zahtevam
spodobnega časa. Srečanje
in seminar v Šentjanžu je
bila priprava na veliki med-

narodni seminar, ki bo med
12. in 19. septembrom v Pli-
berku v Podjuni in se ga bo
udeležilo okrog 80 predstav-
nikov evropskih narodnih
manjšin. Mladina evropskih
narodnih skupnosti MENS
(Youth of Europaen Nationa-
lities - YEN po angleško, Ju-
gend Europaeischer Volks-
gruppen - JEV po nemško)
združuje trenutno 37 organi-
zacij z okrog 30 tisoč člani.
Druženje mladih v Šentjan-
žu so organizirale mladinske
organizacije Slovencev na
Koroškem: Koroška dijaška
zveza (KDZ), Mlada Enotna
lista, Katoliška mladina in
Klubi slovenskih študentk in
študentov (KSŠŠ) v Celovcu,
na Dunaju in v Gradcu. 
"Našim gostom želimo poka-
zati tudi Koroško in razmere,

v katerih živimo Slovenci. Iz
pogovorov s prijatelji iz dru-
gih držav sklepamo, da je naš
položaj v Avstriji in tudi v Ita-
liji slab in da vodstvo Evrop-
ske unije v Bruslju nasploh
daje manjšinam premalo po-
zornosti. V mnogih državah
so manjšinski jeziki izločeni
iz javne rabe. Primer vzorne
skrbi za manjšine sta Nemči-
ja in Danska. Na Danskem je
Nemcem in Dancem v Nem-
čiji zagotovljen optimalni ob-
seg pravic. S svojimi ugoto-
vitvami o položaju in zaščiti
manjšin v Evropi bomo sez-
nanili tudi Bruselj," sta pove-
dala predstavnika organiza-
torjev srečanja v Šentjanžu,
študent Danijel Wutti iz Bo-
rovelj in Matej Zenz iz Le-
dinc/Ledenitzen v bližini Ba-
škega jezera. 

V kulturnem središču v Šent-
janžu se stalno kaj dogaja. V
torek, 8. junija, bo Slovenska
prosvetna zveza v njem podeli-
la Drabosnjakovo priznanje Jo-
ziju Packu za prizadevno delo

pri zbiranju in ohranjanju slo-
venskih narečnih hišnih in le-
dinskih imen na Koroškem, ki
so bili uvrščeni med nesnovno
kulturno dediščino avstrijske
sekcije Unesca.

Knjige in knjigoljubi (49)

Žižek: Začeti od začetka
Slavoj Žižek, Začeti od začetka, Čitanka, Cankarjeva
založba, Ljubljana, 2010, 208 strani, 3 evre, www.emka.si

Slovenci v zamejstvu (197)

Mladinsko srečanje v Šentjanžu

Slavoj Žižek

Psihoanalitik Jacques Lacan
(1901-81), ki ga Žižek 
odkriva Slovencem in na
novo razlaga svetu.

Naslovnica knjige

Danijel Wutti in Matej Zenz / Foto: Jože Košnjek
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Gorenjska ni obmorska de-
žela, ima pa prost dostop do
morja - in to po avtocesti! Do
tistih dobrih štirideset kilo-
metrov obale, ki jo premore
naša država (sosednja hrva-
ška pa kar 4012). Do 25. juni-
ja 1991 smo imeli prost do-
stop tudi do skoraj pet tisoč
kilometrov obale (skupaj z
otoki) države, ki se je imeno-
vala SFR Jugoslavija. Obala
je bila razdeljena med štiri
republike (Slovenijo, Hrva-
ško, BiH in Črno goro), teri-
torialno morje pa je bilo ju-
goslovansko oziroma od
vseh, podobno, kot je bila
lastnina "družbena", "naša".
Po zapisanem datumu se je
vse to začelo deliti in razdeli-

lo med nove države in Slo-
venci smo ostali v negotovo-
sti, koliko Piranskega zaliva
je našega in kje imamo terito-
rialni dostop do mednarod-
nih voda? Ker se nam o tem s
sosednjo državo v devetnaj-
stih letih ni uspelo dogovoriti,
se bomo to nedeljo na refe-
rendumu odločali za ali proti
arbitražnemu sporazumu z
njo - za ali proti možnosti, naj
namesto naše in hrvaške dr-
žave o tem vprašanju odloči
mednarodno arbitražno so-
dišče.
Odločil se bo vsak sam po svo-
ji vesti in preudarku, jaz ne
agitiram za nobeno od obeh
možnosti, lahko le zapišem,
da bom sam glasoval za spo-
razum (kar je razvidno tudi iz
mojih prejšnjih pisanj na to
temo) in tako prevzel tudi
osebno odgovornost moje
malenkosti pred Zgodovino.
Sprašujem pa se, kako bo z
našim dostopanjem do ja-
dranskih obal po referendu-
mu? Dan pred letošnjim dne-
vom upora smo šli na izlet v
Istro. Obiskali smo grob oče-
tovega strica Matija Fortuna,
ki je bil župnik na čudoviti
Grimaldi, enem najbolj raz-
glednih vrhov sredi Istre, na-
zaj grede smo se ustavili na
obali pri Sv. Peregrinu (malo
pod Umagom) in v borovem
gozdiču, v katerem so bile ne-
koč počitniške hišice; nekaj
jih je imela v zakupu tovarna
Alpina, vse skupaj je slišalo
na počitniško ime Zlatorog.
Nostalgično soočenje z bliž-
njo preteklostjo je bilo, ko
sem se sprehajal med košati-
mi borovci, šel v lepo in pros-
torno jedilnico, ki še stoji, a je
kot hiša strahov, v travi med
drevesi pa so še vidni beton-
ski tlaki, na katerih so stale
hišice, ki jih je nekdo skrbno
in do tal porušil ... 

Tista za današnje pojme
skromna letovanja se mi v
spominih prikazujejo kot
mala nebesa, spominjam pa
se tudi, kako takrat ni nihče
od nas imel občutka, da smo
na počitnicah na tujem ali v
kaki drugi državi, bili smo
tako rekoč na svojem; na "na-
šem". V eni od predreferen-
dumskih debat je poslanec
Franco Juri opozoril gledalce,
naj premislijo, kako bodo gla-
sovali - kajti če bodo proti, se
jim lahko med letošnjimi po-
čitnicami ob hrvaškem morju
zgodi marsikaj, razmere so
pregrete in nepredvidljive.
Tudi če je imel prav, njegov
poziv ni bil korekten, v tako
pomembnem vprašanju se je
treba odločiti za tisto, kar me-
niš, da je prav, ne glede na
morebitne posledice. Prav v
tej negotovosti pa se sprašu-
jem, kdaj bomo - če sploh kdaj
- spet letovali ob morju Adri-
janskem tako sproščeno, kot
smo to počeli v zadnjih treh
desetletjih rajnke Jugoslavije?
Morda je res najbolje, če odgo-
vor na nerešeno in vzajemno
očitno nerešljivo vprašanje
prepustimo arbitraži in poča-
kamo, da bo čim prej tudi so-
sednja država v EU in bo meja
z njo prosto prehodna. Mnogo
slovenskih državljanov že po-
seduje nepremičnine ob hrva-
ški obali, po hrvaškem vstopu
bo dostop do njih še lažji, če-
prav bistveno dražji, kot je bil.
Pravična rešitev nerešenih
vprašanj s sosedo, čeprav arbi-
tražna, je boljša od ohranjanja
sedanje negotove in konflik-
tne situacije. Pravična, sem re-
kel. Pravica pa ima zavezane
oči in še sama ne ve, kako bo
razsodila? A če živimo v pra-
vno urejenem svetu, ji mora-
mo zaupati in se podrejati
njenim razsodbam. Fiat iu-
stitia!

Greste kaj na morje?
Miha Naglič

Mihovanja

Marjeta Smolnikar

sedmica7

Vaš razgled
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S toplimi poletnimi žarki vendarle prihaja čas, ko bo vedno več priložnosti za posedanje na
travi. To so izkoristili tudi mladi karateisti, ki so se minulo soboto predstavili na jubilejnem
županovem teku na Brdu pri Kranju. V. S. / Foto: Tina Dokl

Gasilci znajo pogasiti ogenj, zaščititi okolje, če se razlijejo nevarne snovi, reševati ukleščene
ponesrečence iz avtomobilov ... bi lahko na pamet našteli nekatere njihove naloge. Ampak
da gasilci znajo narediti tudi mavrico, to pa nam ne bi prišlo na misel. Naša fotografija iz
Škofje Loke je dokaz, da znajo tudi to. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

Glasujte po svoji pameti

Jutri je volilni molk, pojutriš-
njem je referendum, v ponede-
ljek pa bo, kar bo. V zvezi z izi-
dom referenduma o arbitraž-
nem sporazumu, se razume.
Katerega je, referendum na-
mreč, vladni predsednik Borut
Pahor nesramno, da ne rečem
protiustavno izsilil, ko se je sa-
movoljno odločil in prezrl edino
logično možnost, to je sprejem
ali zavrnitev dogovorjenega
dvostranskega mednarodnega
političnega akta z dvotretjinsko
večino v državnem zboru. 
S tem, ko je vladni predsednik
Borut Pahor prezrl ustavo in
(posredno) sprejel odločitev o
referendumu, je na volišča po-
vabil tudi vse tiste politične

mlečnozobce, ki so pravico do
volitev pridobili pred mesecem
ali dvema in jih narodov interes
v tem času zanima približno
toliko kot lanski sneg. Nič. 
Tako bodo o vitalnem in zgo-
dovinskem interesu sedanjih in
vseh prihodnjih rodov Slovenk
in Slovencev med drugim odlo-
čali politični "abervezniki" in v
tem kontekstu bolj ali manj la-
bilne osebe. Kar verjetno niti ne
bi bilo odločilno, če ne bi bila
velika večina volivk in volivcev
v zvezi z aktualnim vpraša-
njem na približno enaki ravni
razumevanja dogovora o meji
v Piranskem zalivu, kot so no-
vopečeni polnoletni državljani. 
Povedano drugače, vladni

predsednik Borut Pahor je od-
ločitev s pleč poslancev bolj ali
manj strahopetno prevrnil na
pleča vseh državljank in držav-
ljanov.
Dobro. Zdaj je, kar je. Vsaj v
tem delu zgodbe o meji v Pi-
ranskem zalivu poti nazaj ni.
Do uradnega razglasa referen-
dumskega izida nam ne ostane
dosti več od upanja, da bo re-
zultat slovenskemu narodu v
korist. O čem drugem si niti
razmišljati ne upam. 
Izid referenduma pa bo seda-
njim in prihodnjim rodovom
Slovencev v prid le, če bo arbi-
tražni sporazum na referendu-
mu zavrnjen. V to sem, kajpa-
da, prepričana sama. Vendar:

vsak po svoji pameti, vsak po
svojem razumevanju in doje-
manju problema, vsak po svo-
jem instinktu. Kaj več večini
niti ne ostane. Samo to vam
polagam na srce, drage Sloven-
ke in Slovenci, drage volivke in
volivci, ne nasedite niti vladne-
mu predsedniku Borutu Pa-
horju in njegovemu leporečju
niti njegovemu pogojno rečeno
nasprotniku Janezu Janši, ne-
kdanjemu vladnemu predsed-
niku in prvaku SDS.
Skratka. Ne glede na to, kako
se boste v nedeljo na referendu-
mu odločili, se odločite po svoji
pameti in po svoji vesti. 
Vzemimo, da bo v nedeljo arbi-
tražni sporazum na referendu-

mu padel. Zanima me, ali bo v
tem primeru Borut Pahor sa-
modejno ponudil odstop z me-
sta slovenskega vladnega pred-
sednika. Roko dam v ogenj, da
tega ne bo storil. Prvič zato ne,
ker je nadvse samovšečen. Dru-
gič zato, ne, ker so njegovo po-
litično zaledje stari, a še vedno
vplivni komunisti in tako ime-
novani old boysi. Tretjič zato,
ne, ker je (vsa po osamosvojit-
vena) slovenska politika in z
njo družba nasploh tako rekoč
svetlobno leto od tradicionalne
demokratične družbene uredit-
vi. Za kar imajo posebne za-
sluge med drugim tudi mno-
žična občila na morski strani
Alp.
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Boštjan Bogataj

Bled - Kranjska služba Zavo-
da RS za zaposlovanje je
pred dnevi tretjič organizira-
la zaposlitveni sejem, na ka-
terem so se predstavili tako
delodajalci, ki na Gorenj-
skem najbolj iščejo nove so-
delavce, kot tudi ustanove, ki
ponujajo izobraževanje za
poklice prihodnosti. Med
najpomembnejše odločitve
mladih zagotovo spada tudi
odločitev za poklic. "Za po-
klicno pot mladih se največ-
krat odločajo starši. Kam se
orientirati? Poglejmo v našo
družbo. Vseskozi primanj-
kuje prostora v vrtcu na eni
strani, po drugi se naša druž-
ba stara, zato sta poklica pri-
hodnosti predšolska vzgoja
in nega starejših," pojasnjuje
Magda Plementaš Lombar iz
vodstva območne službe.

Tokrat so se predstavljala
podjetja iz gradbene dejav-
nosti, predšolske vzgoje in
nege starejših, turizma in za-
varovalništva ter tudi izobra-
ževalne ustanove z zanimivi
programi prekvalifikacij. V
spremljevalnem programu
so udeleženci izvedeli vse o
pisanju (e-)življenjepisa, o
pripravi na zaposlitveni raz-
govor, o programih aktivne
politike zaposlovanja, izvede-

li so, kako postati podjetnik,
in spoznali tudi zgodbo o
uspešnem podjetniku. Obisk
zaposlitvenega sejma je bil
pričakovan, udeleženci pa v
glavnem zadovoljni. Lahko
so vzpostavili prvi stik s ka-
drovsko službo v podjetjih, ki
ponujajo delo, ki jih zanima,
in hkrati pridobili kup korist-
nih informacij, tudi o pre-
kvalifikacijah. 

"Povabili smo okoli šeststo
brezposelnih, večina se je od-
zvala, poleg tega pa je prišlo
tudi veliko drugih iskalcev
zaposlitve, ki niso v naši evi-

denci," nam je povedala di-
rektorica kranjske službe
Dragica Ribnikar. Udeležen-
ci so ugotavljali, da je le s po-
slano prošnjo in življenjepi-
som težko priti v kadrovsko
službo podjetja. In kaj je po-
membno pred zaposlitve-
nim pogovorom? "Predpri-
prava oziroma poznavanje
samega sebe, delovnega me-
sta, kjer želimo delati, in se-
veda tudi dela, ki ga želimo
opravljati," pojasnjuje poklic-
na svetovalka Zdenka Erjav-
šek in nadaljuje: "Le način,
da pišemo ponudbo za točno

določeno delovno mesto, je
pravi in le tako nas lahko
tudi povabijo na pogovor. V
ponudbi moramo pisati o
sebi, o znanju in določenem
delovnem mestu, saj delo-
vnih mest 'karkoli' ni.
'Karkoli' ne moremo delati."

"V slabih dveh urah se je
pri nas oglasilo veliko iskal-
cev zaposlitev, kar 15 je bilo
tudi resnih. Koliko od njih se
bo pri nas tudi dejansko za-
poslilo, pa se bo pokazalo v
prihodnjih mesecih, ko jih
bomo še povabili na pogo-
vor," je povedal Marko Mer-
vič iz Merkurja zavarovalni-
ce, ki se je tokrat prvič pred-
stavila na sejmu. "Z obiskom
in zanimanjem za delo v na-
šem domu smo zelo zado-
voljni. V prihodnosti bomo
pri nas potrebovali predvsem
bolničarje, negovalce in oskr-
bovalce na domu, opazili pa
smo, da prisotni iščejo služ-
bo s prekvalifikacijo," pa
nam je povedala Sabina Po-
gačar Traven iz Doma starej-
ših občanov Preddvor.

Sejem, ki odpira pot do dela
Na zaposlitvenem sejmu so se tokrat predstavili tako delodajalci kot tudi izobraževalne inštitucije, ki
ponujajo zaposlitve prihodnosti. Iskalci zaposlitve pa so laže navezali prve stike.

Tretjega zaposlitvenega sejma na Bledu se je udeležilo 
okoli šeststo iskalcev zaposlitve. Ali so res našli delo, pa 
se bo pokazalo čez čas. / 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

Njihova leto in pol trajajoča
agonija se je zaključila v po-
nedeljek popoldne, ko jim je
Andrej Krašek, stečajni upra-
vitelj, razdelil delovne knjiži-
ce, včeraj pa so se začeli pri-
javljati na Zavod za zaposlo-
vanje. "Ne, prav nič nam ni
odleglo, saj nas je večina v iz-
redno težkem finančnem
položaju," pravi sindikalist
Janez Podgorelec. Med 43 za-
poslenimi, ki so v Zvezdi de-
lali od dvajset do štirideset let,
je večina stara od 45 do petde-
set let in bodo po njegovem
mnenju težko dobili delo.

Razlog za stečaj delavci
Zvezde vidijo kot na pladnju.
Z Dušanom Dolamičem je v
tovarno pred 18 meseci prišel
nov lastnik brez perspektive,
ki je podjetje le izčrpaval do
njegovega konca. "Ne glede
na propadanje tekstilne indus-
trije, bi Zvezda ob dobrem 
vodenju in pravem lastniku
lahko delala. To kažejo tudi
obeti drugega hčerinskega

podjetje SPT, ki bi se kljub iz-
gubi iz tekočega poslovanja
lahko obdržal s proizvodnjo
za avtomobilsko in čevljarsko
industrijo ter proizvodnjo teh-
ničnega tekstila, zanj pa se za-
nima koroški podjetnik.

Zaposleni so proti lastniku
Dolamiču podali kar tri ka-
zenske ovadbe, Podgorelec je
na stanje v Zvezdi opozarjal
tudi predsednika vlade, in-
špektorate, vendar: "Na kon-
cu smo ostali prepuščeni le
sebi." Zaposleni so v petih
mesecih prejeli zgolj 1080
evrov, že lanske plače pa so
bile nižje in so zamujale.
"Podjetje nam je dolžno pla-
če za pet mesecev, lanski in
del letošnjega regresa, pre-
malo obračunane plače za
lani, odškodnino za neizko-
riščen lanski dopust in od-
pravnine. Vse skupaj okoli
750 do osemsto tisoč evrov,"
skrušeno pove sindikalist. Iz
jamstvenega sklada naj bi
vsak dobil le po tri zajamče-
ne plače in del odpravnine.
"Ugasnila je ena zadnjih tek-

stilnih tovarn v Kranju," pra-
vi Rajko Bakovnik iz Sveta
gorenjskih sindikatov in na-
daljuje: "Ogorčeni in hkrati
nemočni smo, da se je lahko
odvila tako nenavadna zgod-
ba, v katero je najbrž vključe-
no tudi nezakonito izčrpava-
nje podjetja." Lastništvo
Zvezde je prehajalo iz rok v
roke, ovadbe delavcev (in sin-
dikatov) so ostajale v preda-
lih, podjetje pa se jih je na
koncu le skušalo znebiti. Ba-
kovnik zagotavlja, da bodo
svojim članom pomagali do
odpravnin, plač, regresa ...
"Na občine, iz katerih priha-
jajo delavci Zvezde, smo na-
slovili prošnjo za enkratno
pomoč. Iz Mestne občine
Kranj so se že odzvali, vsi
Kranjčani bodo prejeli po
150 evrov enkratne socialne
pomoči, upam pa, da bodo
enako ravnale tudi druge ob-
čine," pojasnjuje predsednik
sindikata. Zaveda se, da ne
gre za velik znesek, gesta ob-
čine pa kaže, da se delavcem
na robu obupa ni odrekla.

Potop Zvezde, odpuščanja 
v Iskraemecu
�1. stran

Kranj 

Sava z 2,4 milijona evrov dobička

Poslovna skupina Sava, ki jo vodi Janez Bohorič, oziroma nje-
ne družbe so v prvem četrtletju letošnjega leta ustvarile 37,2
milijona evrov prihodkov od prodaje, kar je za odstotek manj
kot v enakem lanskem obdobju. Družbe so izboljšale stroškov-
no učinkovitost, saj so odhodki nižji za štiri odstotke, celotni
dobiček je znašal dvesto tisoč evrov. Obvladujoča družba je
ustvarila za 2,4 milijona evrov dobička, kar je bolje od lanske-
ga in načrtovanega dobička. "Na doseženi rezultat so vplivala
neugodna gibanja cen nekaterih delnic na borzi, ki so zahteva-
la dodatne, nenačrtovane slabitve finančnih naložb Save v viši-
ni 1,4 milijona evrov ter izplačilo vmesne dividende Gorenjske
banke v višini 6,1 milijona evrov," pojasnjujejo v Savi. B. B.
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Cveto Zaplotnik

Trstenik - Na Hribarjevi
kmetiji so pred desetimi leti
dali iz hleva še zadnje gove-
do in se potlej usmerili v
gozdarstvo in v izkoriščanje
lesne biomase za ogrevanje
domače hiše in bližnjih
stavb. Na mestu nekdanjega
gospodarskega objekta so
zgradili stavbo, v kateri so
garaža za spravilo strojev,
kurilnica s pečjo na lesne se-
kance, z zalogovnikom tople
vode in potrebno avtomatiko
ter odprt silos za sekance.
Postopno so zgradili tri kra-
ke toplovoda skupne dolžine
550 metrov, na katerega so
potlej priključili poleg do-
mače hiše še osem stano-
vanjskih hiš, od tega šest iz
bližnjega novega naselja,

cerkev ter župnišče in salezi-
janski dom; z občino pa se
dogovarjajo še za priključi-
tev vrtca in prostorov krajev-
ne skupnosti. 

Kranjska krajevna enota
Zavoda za gozdove Slovenije
in Društvo lastnikov gozdov
Gorenjske sta v ponedeljek v
okviru aktivnosti ob tednu
gozdov pripravila srečanje
gozdarjev in lastnikov goz-
dov na Hribarjevi domačiji,
kjer sta Jože Uranič, gospo-
dar kmetije in lastnik podjet-
ja Biomasa Trstenik, in Mar-
jan Kadivec iz podjetja Bio-

masa predstavila sistema
ogrevanja z lesnimi sekanci
ter distribucijo in trženje
energije. Kot je povedal Jože
Uranič, so za naložbo prido-
bili trideset odstotkov evrop-
skih sredstev. Z odjemalci
so sklenili petnajstletne po-
godbe za ogrevanje v zim-
skem času. Na leto potrebu-
jejo štiristo nasutih metrov
sekancev oz. dvesto kubič-
nih metrov slabšega lesa,
trenutno imajo na zalogi za
prihodnjo zimo že 150 "ku-
bikov" lesa. "Vso potrebno
količino zvozim skupaj sam

z gozdarsko prikolico, nekaj
iz domače, petnajst hektar-
jev velike gozdne posesti,
preostalo iz okoliških goz-
dov. Doslej mi lesa ni bilo
treba kupovati, lastniki goz-
dov so zadovoljni, da ga po-
spravim," je dejal Jože in do-
dal, da sekancev ne priprav-
lja sam, ampak za to najame
izvajalca. Zadovoljni so lah-
ko tudi uporabniki sistema
daljinskega ogrevanja, saj
se, kot je z izračuni dokazo-
val Marjan Kadivec, grejejo
precej ceneje, kot bi se ob
ogrevanju na kurilno olje. 

S sekanci ogrevajo enajst stavb
Na Hribarjevi domačiji na Trsteniku izkoriščajo lesne ostanke za ogrevanje domače hiše in še desetih
stavb.

”Ko sem bil pred nedav-
nim v Srbiji, me je ob
petih zjutraj zbudil mo-
bilni telefon in mi nazna-
nil napako na ogreval-
nem sistemu. Hitro sem
moral ukrepati, tako da
uporabniki sistema na-
pake niti niso občutili,”
je dejal Jože.

Na predstavitvi sistema ogrevanja z lesnimi sekanci, desno Jože Uranič / Foto: Gorazd Kavčič

Zgornje Jezersko

Lovci bodo tekmovali na ledeniku pod Skuto

Lovska družina Jezersko bo v sodelovanju z Lovsko zvezo
Slovenije in Občino Jezersko pripravila v nedeljo z začetkom
ob 10. uri na ledeniku pod Skuto tradicionalno, že sedem-
najsto tekmovanje lovcev v veleslalomu. Člani in pripravniki
lovskih družin in društev ter lovci zavoda za gozdove bodo
razdeljeni v sedem skupin po starosti in spolu, se bodo po-
merili po progi, ki jo bo "zakoličil" domačin Davo Karničar.
Razglasitev rezultatov ter podelitev medalj in pokalov bo ob
15. uri pri lovskem domu LD Jezersko. C. Z.

Brezje

Predstavitev predelave mleka na kmetiji

Govedorejsko društvo Zgornje Gorenjske bo v torek, 8. juni-
ja, ob 10. uri pripravilo v domu krajanov na Brezjah strokov-
no srečanje. Najprej bo svetovalka za predelavo mleka v
ptujskem kmetijsko gozdarskem zavodu Majda Tumpej
predavala o možnosti razvoja kmetije s predelavo mleka,
potlej pa bo Andreja Jagodic s Poličarjeve kmetije s Police
pri Naklem predstavila izkušnje z domače kmetije. C. Z.

Cveto Zaplotnik 

Kranj - Vsa kmetijska gospo-
darstva, zajeta v popis, so ob
koncu maja prejela obvestilo
z glavnimi informacijami o
popisu, terenski popisovalci,
opremljeni s prenosnimi ra-
čunalniki, pa bodo v času do
15. julija obiskali kmetijska
gospodarstva in zbrali poda-
tke o zemljiščih in rabi zem-
ljišč, živinoreji, kmetijski
mehanizaciji in opremi, de-
lovni sili ter o pridobitni de-
javnosti in o gozdarstvu na
kmetijskem gospodarstvu.
Hkrati bo potekal tudi popis

tržnega vrtnarstva in sprem-
ljajoče vzorčno raziskovanje
o metodah kmetijske pride-
lave. Na terenu zbrani poda-

tki bodo predstavljali le del
podatkov popisa, druge bo
statistični urad pridobil iz
dostopnih kakovostnih ad-

ministrativnih virov. Osnov-
ni in začasni podatki popisa,
to so število kmetijskih go-
spodarstev, raba zemljišč,

število živine, vrsta posevkov
in še nekateri drugi podatki,
bodo objavljeni 30. septem-
bra letos, končni podatki,

tudi za nižje teritorialne rav-
ni, pa ob koncu leta 2011.

Popis kmetijstva je osnov-
no statistično raziskovanje, v
katerem zberejo celovite in
podrobne podatke o kmetij-
stvu tako za državo raven kot
za nižje teritorialne enote -
regije, občine in naselja. Ker
je letošnji popis tako kot tisti
pred desetimi leti metodolo-
ško usklajen s tovrstnimi po-
pisi v Evropski uniji, bodo re-
zultati popisa prikazali spre-
membe v slovenskem kme-
tijstvu v zadnjem desetletju
pa tudi primerjave z drugimi
državami Evropske unije.

Začel se je popis kmetijstva
Državni statistični urad je v torek začel popis kmetijstva, ki bo trajal do 15. julija.
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Generalni pokrovitelj: 
Občina Škofja Loka

Medijski pokrovitelj:

Organizator:

Škofja Loka 

Soorganizatorja:
GERŽINA VIDEOTON, prireditve
MEDIA BUTIK

Primorski fantje

Saša Pivk Avsec in Jure Sešek

V primeru slabega vremena bo prireditev ob isti uri v Športni dvorani Poden

10.

JUBILEJNI 10. FESTIVAL

ŠKOFJA LOKA

Kvintet Dori 
Krajcarji
Vrt
Ano ur'co al' pej dvej
Ans. Jerneja Kolarja
Modri val
Karavanke
Fantje izpod Rogle
Trio Šubic
Polka punce
Pogum

R
AD

IO
 S

O
R

A,
 d

.o
.o

, 
K

AO
U

C
IN

S
K

IT
R

G
 4

, 
Š

K
O

FJ
A 

LO
K

A

Statistični urad bo v popis vključil okrog 95 tisoč kme-
tijskih gospodarstev oz. približno za četrtino več, kot
jih vlaga zahtevke za neposredna plačila. To je po-
membno tudi zato, da kmetije, ki niso vključene v
ukrepe kmetijske politike, ne bi bile zapostavljene pri
odločanju o razvoju kmetijstva.

Tržne cene ovčjega mesa

Cene klavnih trupov oz. polovic v letošnjem 20. tednu, to je
med 17. in 23. majem, ko je bilo zaklanih 44 ovc in jagnjet:

Vrsta ovce Povprečna tržna cena
Jagnjeta do 12 mesecev z maso 
trupov manj kot 13 kg 404,54 EUR/100 kg
Jagnjeta do 12 mesecev z maso 
trupov od 13 do 22 kg 414,58/100 kg
Jagnjeta do 12 mesecev z maso 
trupov 22 kg in več ni bilo zakola
Ovce nad 12 mesecev 140,00 EUR/100 kg
(Vir: Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja)
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Jelena Justin

Ko stojimo na vrhu Ojstri-
ce in se zazremo proti seve-
ru, se pred nami pokaže gre-
ben, ki kot pomol predstavlja
pregrado med Robanovim
kotom in Logarsko dolino.
Najbližje Ojstrici je Krofička,
ki se nadaljuje v greben Ut,
na njegovem skrajnem seve-
ru pa je Strelovec, dokaj po-
hleven, travnat stožec, ki
nudi čudovit razgled. 

Izhodišče vzpona je Logar-
ska dolina oz. parkirišče pri
Domu planincev v Logarski
dolini. Po cesti gremo nekaj
deset metrov, ko nas smero-
kaz usmeri na utrjeno kolo-
vozno pot levo. Ko prispemo
do strmega pobočja, zavije-
mo na vijugasto gozdno ste-
zo, ki se začne strmo vzpe-
njati. Kmalu prečimo grapo,
preko katere je speljan lesen
mostiček. Steza zavije ostro

levo in spet desno. Prečno se
vzpenjamo po gozdnem po-
bočju. Oznaka nas opozori,
da smo pravkar prestopili
nadmorsko višino 1000 me-
trov. Steza je kamnita, pre-
predena s koreninami. Po-
zorni moramo biti, če se na
Strelovec odpravljamo po
dežju, saj nam hitro lahko
zdrsne. Ko iz gozda stopimo
na gorski travnik, pred seboj
zagledamo ličen napis Kle-
menča jama, ki nam odpre
vrata do Planinskega doma.
Markirana pot proti Strelov-
cu in Krofički gre mimo
doma in se prečno vzpne v
gozd. Po nekaj minutkah na
desni strani zagledamo zna-
meniti macesen, ki ima ob-
seg 450 centimetrov, v višino
pa meri 28 metrov. Zaradi
izjemnih dimenzij je razgla-
šen za naravni spomenik. 

Pri macesnu se pot usmeri
levo in nas pripelje na cveto-

či gorski travnik. Travnik
prečimo in se znova skrije-
mo pod krošnjami dreves.
Skoraj celotna pot na Strelo-
vec je podprta z debli ter pri-
jetno speljana, da nimamo
občutka pridobivanja na viši-
ni. Kmalu prispemo do lese-
ne lestve, ki nam pomaga, da
se udobno dvignemo na
gozdno sleme, ki poteka
med številnimi macesni. Ja,
jesen tukaj mora biti čudovi-
ta. Stojimo na razpotju: des-
no gre pot na Krofičko, levo
pa proti Strelovcu. V prvih
korakih celo malenkostno iz-
gubimo na višini, nato se pot
položi. Pred štirinajstimi
dnevi nas je na tem delu ča-
kalo prvo snežišče. Previdno.
V tem delu poti se preči po-
bočje pod Utami, strmimi
skalnimi špicami, ki jih vidi-
mo nad seboj. Petkrat smo
prečili snežišča. Pot se je ves
čas zmerno vzpenjala. Sledi
ruševje, kjer je pot speljana
preko skal in razraščenih ko-
renin. Morda bomo morali
nekajkrat poprijeti za skalo
in že bomo na vršnem trav-
natem slemenu. Vrh Strelov-
ca se sramežljivo pokaže
pred nami. A naj nas ne za-
vede; vrh še ni prvi kucelj, ki
ga vidimo, ampak šele drugi.
Povzpnemo se na prvi ku-
celj, s katerega se med borov-
ci in macesni spustimo ter
spet zagrizemo v zadnje ko-
rake pod vrhom Strelovca,
kjer nas čakata vpisna knjiga
in žig. Razgled je čudovit, saj
je gora ravno prav pomaknje-
na proti severu, da se pred

nami odpre amfiteater Kam-
niško-Savinjskih Alp in dela
Karavank. Ko se obrnemo
proti prehojeni grebenski
poti, pred nami dominira
Krofička, v ozadju je Ojstrica,
sedlo Škarje, na naši levi
strani, ko jih gledamo, pa
Robanov kot. Orjaška Planja-
va se razgrne pred nami in
daje slutiti, da je med njo in
Brano Kamniško sedlo; Tur-
ska gora, Skuta, Rinke, Mrz-
la gora; na severu pa Olševa,
Peca in Raduha. 

Samo ime gore Strelovec
je zanimivo in človek bi naj-
prej pomislil, da v goro seka-
jo strele. No, verjetno kdaj pa
kdaj tudi kakšna udari, a ime
ima, baje, korenine drugje.
Nekdaj so namreč s Strelov-
ca ob veliki noči streljali z
možnarji, da se je slišalo tako
po Robanovem kotu kot Lo-
garski dolini, zato je gora do-
bila takšno ime.

S Strelovca se vrnemo po
poti pristopa, lahko pa skoraj
tik pod vrhom zavijemo os-
tro desno navzdol in se po
markirani poti spustimo do
Icmanikove planine, od tam
pa proti Plesnikovi planini.
Steza, ki poteka cikcak, se
spusti v dolino, kjer se po ce-
sti vrnemo na izhodišče. Lep
je tudi spust v Robanov kot,
ki pa zahteva dobro logistiko,
saj nas do avtomobila čaka
kar nekaj kilometrov. 

Nadmorska višina: 1763 m
Višinska razlika: 926 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Strelovec (1763 m)

Strel iz možnarja
Robanov kot, Logarska dolina in Matkov kot so tri alpske doline v savinjskem delu, ki so izhodišče za
ture v visokogorje. Naravna pregrada med Robanovim kotom in Logarsko dolino je greben, katerega
najsevernejši vrh bo tokrat naš cilj.

Janez Štrukelj

Jedi za spomladanske dni K U H A R S K I R E C E P T I127

Nadevana svinjska 
ribica colbert

Sestavine: 60 dag svinjske
ribice, 1 vejica svežega timija-
na in rožmarina, malo mlete
kumine, sol, poper, 4 blanši-
rani ohrovtovi listi.

Nadev: 1 čebula, 2 žlici
maščobe, 15 dag jurčkov ali
kakšne druge gobe, 2 stroka
neočiščenega česna, 2 jajci,
peteršilj, sol, poper, pol vejice
luštreka.

Priprava: Meso očistimo
in začinimo s soljo, po-
prom, sesekljanim rožmari-
nom, timijanom in mleto
kumino ter pustimo stati
nekaj časa. Medtem pripra-

vimo nadev, tako da v ponvi
na maščobi prepražimo se-
sekljano čebulo, na lističe
narezane gobe in česen, da
zadiši. Maso nekoliko ohla-
dimo, dodamo jajca, peter-
šilj, začinimo in premeša-
mo. Z nožem in nato s ku-
halnico ribi naredimo luk-
njo, ki jo napolnimo z nade-
vom in dobro zašpilimo.
Zavijemo jo v liste slanine
in ohrovtove liste. Nadeva-
no svinjsko ribico počasi
spečemo, pri temperaturi
200 stopinj Celzija. Pečeno
narežemo in damo na krož-
nik po dve rezini mesa in
dva kosa korenčkovih štruk-
ljev. Prelijemo z malo oma-

ke od pečenja, jed okrasimo
s svežimi zelišči. Ponudimo
z zeleno solato.

Korenčkovi štruklji: Nare-
dimo rezančno testo iz
dveh jajc. Iz testa narežemo
liste tako kot za lazanjo in
jih skuhamo v vreli slani
vodi. Korenček nekoliko
prevremo, ga zmeljemo,
primešamo jajce, začinimo
in z nadevom nadevamo
testne krpe, zvijemo v štru-
kelj, ki ga zavijemo v po-
maščeno alufolijo. Štruklje
kuhamo v slanem kropu 25
minut. Nekoliko jih ohladi-
mo in narežemo na primer-
ne kose.

Nadevani paradižnik

Sestavine: 1 čebula, 2 stroka
česna, pol dl sezamovega olja,
1 srednje velik melancan, 3 ze-
lene paprike, 3 mlade bučke,
poper, sol, listi zelene, 10 več-
jih paradižnikov, krekerji s si-
rom.

Priprava: Paradižnike
operemo in jim odrežemo
zgornje dele. Z žličko iz-
dolbemo notranjost para-
dižnika, ga obrnemo nav-
zdol, da se sok izcedi. Se-
grejemo olje in na njem
prepražimo drobno sesek-
ljano čebulo. Dodamo stis-
njen česen, bučke, nareza-

ne na kolobarje, paprike,
narezane na rezance, na
kocke narezan melancan,
liste zelene, poper in vse-
bino izdolbenih paradižni-
kov. Pražimo v pokriti po-
sodi 30 minut, solimo po
okusu, odstavimo in ohla-
dimo v hladilniku, da se
masa marinira in strdi. Z
ohlajeno maso napolnimo
paradižnike in jih shrani-
mo v hladilniku do servira-
nja. Preden jed postreže-
mo, jo potrosimo z drobti-
nami krekerjev s sirom.
Paradižnike lepo dekorira-
mo s peteršiljem in zeleno
papriko ali pa z redkvica-
mi.

Špička v ozadju je vrh Strelovca.

Planinski dom Klemenča jama

Pogled z Ojstrice proti severu; greben Krofičke, Ut in 
travnati Strelovec. V ozadju sta Olševa in Peca. 
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Jelena Justin

Pozdravljene,
gore II

188 strani, mehka vezava  
Redna cena: 20 EUR
Če knjigo kupite ali jo naročite 
na Gorenjskem glasu, je cena le 15 EUR.
Ceni knjige prištejemo še poštnino.

Knjigo lahko kupite na sedežu Gorenjskega glasa, 
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali 
po e-pošti: narocnine@g-glas.si.

Po razprodanem prvem delu knjige Pozdravljene, gore 
je pred nami še drugi del uspešnice. 

V knjigi so predstavljene poti za vsakega planinca, 
ki jih Jelena Justin opisuje na prijeten način 

in vam hkrati ponuja veliko idej 
za obisk gora. 

Knjigo lepo dopolnjujejo 
čudovite fotografije, 

dodani so tudi zemljevidi.
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

Naročilo za objavo sprejemamo po telefonu 04/201-42-00, faksu 04/201-42-13 ali osebno na Bleiweisovi cesti 4, 
v Kranju oz. po pošti - do ponedeljka in četrtka do 11.00 ure! Cena oglasov in ponudb v rubriki: Izredno ugodna.

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

TRST: 16. 6.; MADŽARSKE TOPLICE: 1. - 4. 7., 1. - 6. 7.; TOPOLŠČICA: 28. 6.;  
PELJEŠAC: 18. - 25. 6., 13. - 20. 9.; DUGI OTOK: 8. - 11. 6., 28. - 31. 8., 24. - 31. 8.;
GOLI OTOK: 21. 6.; NOVO: BANJA VRUČICA: 13. - 16. 6.; NOVO:
BIOTERME: 14. 6.; GRADALAND: 28. 6.; IZOLA: 5. 7.

Na Struško
Tržič - Vodniški odsek Planinskega društva Tržič vabi v sobo-
to, 12. junija, na Struško (1944 m). Prijave in informacije po
tel. 5971 536 do zasedbe mest (30).

Vršič nad Belim potokom
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 12. juni-
ja turo Vršič nad Belim potokom (1606 m). Prijave po tel.:
031/345 209 ali 531 55 44 v sredo in četrtek od 18. do 19.30.

V Karnijske Alpe
Preddvor, Kranj - Planinsko društvo Kranj in planinska sekci-
ja Preddvor vabita člane in ostale planince v soboto, 12. ju-
nija, na izlet na Monte Zermulo (2143 m) v osrednjih Karnij-
skih Alpah. Prijave in informacije: Janez Planinc, tel.:
040/260 930 do četrtka, 10. junija.

Kolesarska izleta
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi
na kolesarska izleta in sicer: 11. junija proti kampu Trnovc v
Dupljah in 25. junija na relaciji Stražišče-Godešič-Medvode-
Stražišče. Informacije dobite po tel.: 041/253 366.

Na Korošico
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje Stražišče vabi na
izlet na Korošico, ki bo 8. junija. Prijave in vplačila sprejema Ci-
rila Resman, pokličete lahko tudi po tel.: 040/268 005.

Na Obir
Jesenice - Društvo metalurških inženirjev in tehnikov vabi v so-
boto, 12. junija, na 125. jeklarski pohod na Obir (Avstrija). Pri-
jave sprejema Anton Čop, tel.: 584 13 23 do četrtka, 10. junija.

Samoizpraševanje - kaj in kdo smo ...
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno zdrav-
je vabi v torek, 8. junija, ob 16. uri na predavanje oz. delavnico
Samoizpraševanje - kaj in kdo smo, zakaj smo ravno ta trenutek
tu. Predavanje, ki bo v društveni pisarni v Kranju na Oldhamski
c. 14 (pri Vodovodnem stolpu), vodi mag. Edo Belak.

Sožitje med rodovi
Brezje - Danes, v petek, 4. junija, ob 20. uri bodo v Romar-
skem uradu na Brezjah gostili dr. Ramovša s predavanjem
Sožitje med rodovi. Beseda bo tekla o povezanosti s pokoj-
nimi družinskimi člani. Na zadnje letošnje srečanje vabijo
tako mlajše kot starejše, ki želijo poglobljeno spoznavati in
lepše živeti odnose med vsemi generacijami v družini.

Test hoje na dva kilometra
Radovljica - Zdravstveni dom Radovljica organizira test hoje
na dva kilometra, ki bo jutri, v soboto, 5. junija, z začetkom
ob 8.30 pred Zdravstvenim domom Radovljica.

Brezplačen tečaj slovenščine
Cerklje - Unesco klub Cerklje vabi na brezplačen tečaj sloven-
ščine, na katerem boste lahko obnovili znanje, kako pravilno pi-
sati, kje pisati vejico, kako lepše izraziti misel ..., vsekakor pa
boste spretnejši pri pomoči svojemu otroku, ko se mu bo za-

OBVESTILA

PREDAVANJA

taknilo pri domačih nalogah. Tečaj bo v Marijinem vrtcu še 
8. in 9. junija, vsakokrat ob 19.30.

Letni koncert MePZ Šenčurski zvon
Šenčur - MePZ Šenčurski zvon danes, v petek, 4. junija, ob
20. uri vabi na letni koncert v cerkev v Šenčurju. Na koncer-
tu bo ob spremljavi Tomaža Plahutnika nastopila tudi sopra-
nistka Mojca Bedenik, Kranjski kvintet in kvintet Škrjanček.

Letni koncert PMZ Triglav
Radovljica - Moški pevski zbor Triglav Lesce vabi na letni
koncert, ki bo danes, v petek, 4. junija, ob 20. uri v baročni
dvorani Radovljiške graščine. Gostje: Glasbeni center Do re
mi, Bled - otroški pevski zbor.

Koncert Prifarskih muzikantov
Bitnje, Stražišče - Iz Društva upokojencev Bitnje Stražišče ob-
veščajo, da je za koncert Prifarskih muzikantov, ki bo danes, v
petek, 4. junija, ob 21. uri na Studencu, še nekaj prostih mest,
prijavite se lahko po tel.: 031/585 598 ali 040/350 589.

Spominska razstava Marijana Lipovška
Bled - V Info središču Triglavska roža bo jutri, v soboto, 5. juni-
ja, ob 18. uri odprtje spominske fotografske razstave Marijan
Lipovšek (1910-1995). Razstava bo hkrati tudi zaključek 4. Med-
narodnega festivala alpskega cvetja.

RAZSTAVE

KONCERTI

LOTO
Rezultati 44. kroga - 2. junija 2010

12, 13, 20, 22, 23, 26, 31 in 33

Lotko: 5 1 5 4 8 5
Loto PLUS: 1, 2, 7, 8, 24, 28, 29 in 11

Predvideni sklad 45. kroga za Sedmico: 310.000 EUR
Predvideni sklad 45. kroga za Lotka: 290.000 EUR
Rekordni sklad 45. kroga za PLUS: 540.000 EUR

ENOSOBNA STANOVANJA PRODAMO
ŠK. LOKA center - 42 m2, popolno-
ma obn. 2005, 2./III, opremljeno, vsi
priključki. Cena 75.000 EUR.
KRANJ mesto - 46, l. izg. 07, 2./III,
vsi priključki 86.620 EUR.
DVOSOBNO STANOVANJE - PRODAMO
KRANJ PLANINA 3 - 68 m2, l. izg. 86,
3./IV, vsi priključki, opremljena kuhi-
nja, možna predelava v dvoinpolsob-
no. Cena 101.000 EUR.
POLOVICA STAN. DVOJČKA - PRODAMO:
OTOČE - 194 m2 (K+P+I.NAD.+M),
zemljišče 229 m2, III. PGF, izg.
2009. Prostoren dvojček s predvide-
nimi 2 kopalnicami in 4 ali 5 sobami.
Cena 111.000 EUR do konca junija.
Za informacije o ostali ponudbi vab-
ljeni na

Iščete nov dom ali kupca za svojo 
nepremičnino? Oddajate ali najemate
stanovanje, 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

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 
vodov, 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, Šorlijevo naselje, enosobno v
III. nadstr. izmere 30 m2, l. izgr.
1968, potrebno celotne prenove,
kuhinja in spalnica v enem pros-
toru, cena 54.000,00 EUR.
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v
III. nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno
l. 2005 (kopalnica, WC, CK na plin)
vpisano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 EUR.
Kranj, Planina I. dvosobno + 2 kabi-
neta, 5. nadstr. v izmeri 93,81 m2, l.
izgr. 1976, delno obnovljeno l. 2005
- okna v spalnicah, radiatorji, vsi
priključki, vpisano v ZK, lepo
ohranjeno, cena 132.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi
izmere 48,00 m2, v hiši so samo
štiri stanovanja, l. izgr. 1960,
stanovanje izdelano l. 1991, CK,
cena 77.500,00 EUR.
STANOVANJE ODDAMO V NA-
JEM
Kranj, Drulovka, manjša visoko
pritlična hiša tlorisa 30 m2 na
parceli velikosti 500 m2, l. izgr.
1951, v celoti prenovljena in
opremljena l. 2009, v pritličju -
kuhinja, jedilnica z dnevno sobo,
WC, v nadstr. - spalnica, pomožni

prostor in kopalnica, CK, največ
za dve osebi vseljivo takoj, cena
630,00 EUR/mesečno + stroški +
2x varščina.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, eno-
nadstropna s 120 m2 stanovan-
jske površine na parceli velikosti
262 m2, l. izgr. 1935, prenovljena l.
2002 - okna, vse instalacije, kopal-
nica, CK na olje, dvorišče, kjer je
možno parkiranje za dva avtomo-
bila, terasa s 115 m2 vrta, cena
208.000,00 EUR. 
Kranj, Kokrica, na zelo lepi lokaci-
ji, visokopritlična tlorisa 10x8 m2
na parceli velikosti 857 m2, l. izgr.
1955, CK na olje, garaža, cena
226.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni
lokaciji, medetažna s 300 m2
uporabne stanov. površine na
parceli velikosti 1144 m2, l. izgr.
1999, cena 399.000,00 EUR, v ka-
teri je vključena tudi vsa oprema
izdelana po meri.
Gorenjska, Cegelnica pri Naklem,
visokopritlična, 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
priključki, CK na olje, ZK urejena,
cena 133.000,00 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, prenovl-
jeno l. 2005, višina stropa 5 m,
možnost dostave (rampa), samosto-
jni vhod, cena 465 EUR/m2, lahko
tudi za najem po ceni 4,5 EUR/m2 +
stroški.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900,
že delno prenovljen, primeren za
neživilsko trgovino, cena 47.000,00
EUR.
VIKEND - PRODAMO
Trstenik - Orle, zidan, visokopritlični,
tlorisa 46 m2 na parceli velikosti 478
m2, lepa sončna lokacija, garaža,
dostop tlakovan, ob vikendu tudi
manjša brunarica, l. izgr. 1997,
cena 220.000,00 EUR skupaj z
opremo.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijs-
ki coni v izmeri 5957 m2 za
proizvodnjo, skladišča, parkirišče,
cena 144 EUR/m2 in še pribl. 18
EUR/m2 za komunalni prispevek.

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

Eko igrarije
Šenčur - V Kulturnem domu Šenčur bo v torek, 8. junija, ob
17. uri potekal kratek kulturni program ob zaključku projekta
vrtca Šenčur Eko igrarije. Po končani prireditvi si lahko ogle-
date razstavo izdelkov v Muzeju Občine Šenčur. 

Pegaz, ogenj, voda ... steklo
Kranj - Danes, v petek, 4. junija, ob 18. uri bo v novem Salo-
nu Rogaška, na Prešernovi ulici 6 v starem Kranju, družab-
no srečanje Pegaz, ogenj, voda ... steklo. Galerija Puhart,
pod vodstvom Petre Puhar Kejžar, bo predstavila umetniško
videnje fenomena stekla skozi oči udeležencev njihove likov-
ne šole. 

Piknik
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi vse člane, nji-
hove svojce in prijatelje na piknik, ki bo v soboto, 12. junija,
z začetkom ob 15. uri na strelišču v Crngrobu. Prijavite se po
tel. 2311 932 - Mara Pečnik. 

Pridobljeno s prevodom
Kranj - Društvo slovenskih književnih prevajalcev vabi na li-
terarni večer v okviru ciklusa z naslovom Pridobljeno s pre-
vodom, na katerem se bosta predstavili slovenski književni
prevajalki in avtorici Nives Vidrih in Tatjana Jamnik, ki bo v
ponedeljek, 7. junija, ob 19. uri v Galeriji Dali na Stritarjevi 5.

Predstavitev knjige Človek je več
Kranj - Društvo Svetlin vabi na srečanje z mag. Zoranom Že-
leznikarjem, avtorjem knjige Človek je več in projekta Zgra-
dimo svet miru in ljubezni, ki bo v torek, 8. junija, ob 19. uri
v društvenem prostoru na Cesti Staneta Žagarja 19 (Foto
Boni).

Pohod in kolesarjenje
Naklo - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Naklo vabi
v soboto, 5. junija, na pohod na Zelenico. Zbirališče bo ob 8.
uri pred gasilskim domom v Zgornjih Dupljah. Pohod bo
srednje težak in bo terjal okrog štiri ure hoje. Kolesarji iz
Društva upokojencev Naklo, ki se bodo udeležili torkovega
srečanja gorenjskih kolesarjev na Kokrici in vožnje okrog
Brda, se bodo zbrali ob 8.30 pred Domom upokojencev Na-
klo in se skupaj odpeljali na Kokrico. 

IZLETI

PRIREDITVE
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

DVOSOBNO stanovanje, Jesenice, Ti-
tova ul., 56 m2, obnovljeno, urejena
ZK, 67.000 EUR, ☎ 041/375-318

10002967

TRISOBNO stanovanje, 64 m2, Vodo-
vodni stolp, ☎ 030/913-039 10003081

ODDAM

SOBO ženski, ☎ 041/512-312 10002929

ENOSOBNO stanovanje v starejši hiši
v bližini Radovljice, ☎ 051/208-844

10003002

ENOSOBNO opremljeno stanovanje v
okolici Kranja, ☎ 040/260-931

10003070

DVOSOBNO stanovanje na Koroški
Beli, konec junija, ☎ 041/500-943

10003084

TRISOBNO stanovanje, komfortno,
Šorlijevo naselje, opremljeno, 3. nad-
stropje, dvigalo, balkon, klet, shramba,
☎ 031/651-750

10003027

HIŠE
PRODAM

VILO z vrtom v Kranju, delno opremlje-
no, cena 315.000 EUR, ☎ 041/947-
677

10003028

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

LESENO hišo v Termah Čatež, 47
m2, 2 etaži, adaptirana 08, opremlje-
na, ogrevanje, parking, ☎ 031/623-
409

10003096

VIKEND v bližini Trebnjega z vinogra-
dom, cena 52.000 EUR, ☎ 041/760-
293

10003099

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM

LOKAL, opremljen v Preddvoru, ☎
041/347-323

10003107

PROSTOR za skladišče, 150 m2, do-
stop z vlačilcem, višina 4 m, okolica
Šenčurja, ☎ 041/831-058

10003051

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO v Šorlijevem naselju, ☎
031/375-351

10003104

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 10003029

ODKUP, PRODAJA, PREPIS rabljenih
vozil, gotovinski odkup, prodaja na
obroke, MEPAX, d. o. o., Planina 5,
Kranj, ☎ 041/773-772, 040/773-
772 10003059

FORD Escort 1.4, l. 99 in Ford Escort
1.6, 16 V karavan, l. 94, ☎ 040/539-
023 10003091

HONDA Civic 1.7 CTDi, l. 2003, 3 vra-
ta, modre b., 110.000 km, dobro
ohranjen, cena po dogovoru, ☎
040/522-048 10003112

RENAULT Twingo, l. 1997 prevoženih
138.000 km, ohranjen, cena 750
EUR ali po dogovoru, ☎ 040/472-
747 10003033

VOLKSWAGEN Hrošč, 1. lastnik, regi-
striran oldtimer, dobro ohranjen, ☎
041/434-326 10003094

TEHNIKA
PRODAM

PHILIPS LCD TV NOV, 32/” (81 cm)
16:9, 1366x768p, 50000:1, 450
cd/m2, 5 ms, Pixel Plus HD, Incredi-
ble Surround, MPEG4 DVB-T/C spre-
jemnik, CI+reža, PC VGA vhod, USB,
3x HDMI+EasyLink, cena 370 EUR,
☎ 070/950-905, po 15. uri 10003056

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

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

10003039

SEKULAR za drva, 7.5 KM, ☎ 070/
732-752 10003072

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

SUHE smrekove plohe, ☎ 031/555-
134 10003035

SUHE lipove deske, 1.5 m2 in češnje-
ve deske 3 m, ☎ 040/860-238

10003066

KUPIM

HLODOVINO smreke in macesna, pla-
čam takoj, ☎ 041/875-091 10003055

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

OKNA Jelovica, raznih velikosti, rablje-
na, ugodno, ☎ 031/272-632 10003074

KURIVO
PRODAM

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

10003020

DRVA bukova, 50 eur, mešana, 40
eur, možnost razreza in dostave, ☎
040/338-719 10003021

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

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

10003109

KUPIM

POSTELJO z vzmetnico 200 x 90, 2
kom, ☎ 031/272-632

10003073

PODARIM

TROSED in fotelj, dobro ohranjen, ☎
041/608-779 10003075

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

GORENJE pralni stroj, letnik 90, cena
20 EUR, ☎ 04/23-23-127

10003098

VRTNA OPREMA

PRODAM

BRUNARICO, montažno, razstavljeno,
mere 3 x 5 m, ☎ 041/637-100

10003106

RIBNIK ali peskovnik s pokrovom, pla-
stičen s steklenimi vlakni ojačan, ☎
04/20-25-063

10003043

SPIRALNE aluminijaste palice za para-
dižnik dolžine 180 in 250 cm, ☎
041/858-149

10003064

OSTALO
PRODAM

TENDO rolo 5.40 x 2.5 m, na motor,
☎ 041/668-596 10003067

GLASBILA
PRODAM

HARMONIKO Zupan BSAS, ☎ 04/
51-55-590 10003082

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

ŽENSKO mestno 27-colsko kolo Rog
Maraton, 10 prestav, vsa oprema,
nove gume, ☎ 041/858-149 10003065

FITNES napravo, lepo ohranjeno,
cena po dogovoru, ☎ 041/786-227

10003102

TURIZEM
ODDAM apartmaje v Metajni, hiša na pla-
ži, ☎ 000385/989-230-982 10003018

ODSTOPIM aranžma za križarjenje po
Jadranu od 01.08.2010 do 11. 08.
2010, ☎ 040/579-402 10002970

PRODAM

NADSTREŠEK za kamp prikolico in
baldahin (5500 x 4200), ☎ 031/828-
594 10003080

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

OTROŠKI voziček Picolo z vso opre-
mo, ležalnik in kenguru, 170 EUR, ☎
04/20-21-589 10003100

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

GLADKODLAKI črni prinašalci mladiči
z rodovnikom in cepljeni, ☎ 04/59-
57-714, 031/389-181 10003085

TRI PSE volčjake, po ugodni ceni, ☎
040/320-585 10003032

PODARIM

LEPE mlade mucke, ☎ 040/235-
410 10003036

MLADE muce, ☎ 041/672-096
10002995

MLADE muce, ☎ 041/754-547
10003038

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

FREZO Rabe, 3 m, sejalnica Amazone
D8, 3 m in plug Lemken, ☎ 031/736-
300 10003048

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 14.00 in 
za objavo v torek do petka do
14.00! Delovni čas: ponedeljek,
torek, četrtek, petek neprekinjeno
od 7. do 15. ure, sreda od 7. do 16., 
sobote, nedelje in prazniki zaprto.

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

FESST, d. o. o., 
nepremičninska
družba,
Koroška c 2, Kranj,
Telefon: 236 73 73
Fax: 236 73 70
E-pošta: 
info@fesst.si
Internet: 
www.fesst.si
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petek, 4. junija 2010

GUMIVOZ, ☎ 04/25-91-008
10003024

PAJEK na 4 vretena - Potinger hidrav-
lični dvig in zamik vreten ter samona-
kladalko SIP Novi pionir, 20 m3, ☎
031/426-245

10003040

PAJEK na dve vreteni, širine 2 metra
za manjši traktor, ugodno, ☎
041/206-130 10003050

TRAKTOR Ursus C 335, l. 1978, 
enobrazdni plug in betonski mešalec,
skoraj nov, ☎ 031/798-107 10003095

KUPIM

TRAKTOR Ursus, ☎ 031/427-626
10002927

TRAKTOR Ursus C 335, ☎ 041/678-
130 10002982

TRAKTOR IMT, Ursus ali Zetor, ☎
051/778-860 10003088

TRAKTOR IMT 533 ali 539 in kiper
prikolico, ☎ 051/778-322

10002926

PRIDELKI
PRODAM

SILAŽNE bale in mrvo v kockah, ☎
041/935-596 10003111

KUPIM

JEDILNI krompir, ☎ 041/623-505
10003054

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCE LS, ☎ 01/83-23-593
10003108

ČB BIKCE in teličko križanko, stari so
14 dni, ☎ 040/750-993

10003087

DVE KROTKI kobili, vajeni vprege in
jahanja, ☎ 040/530-026

10003110

DVE TELICI simentalki, pašni, 8 me-
secev breji, ☎ 041/706-051

10003077

DVE TELIČKI simentalki, stari en me-
sec in dva meseca, ☎ 04/25-22-126

10003049

JAGNJETA za zakol ali za rejo, pripe-
ljem na dom, ☎ 041/566-429

10003037

JAGNJETA, ☎ 031/828-594
10003079

JAHALNO kobilo, staro 10 let, izredno
lepo, ☎ 031/652-310

10003083

KRAVO simentalko s teličkom starim
en mesec, ☎ 031/365-573

10003026

PURANE širokoprsate pasme, stare 8
tednov za nadaljnjo rejo, ☎ 041/203-
564 10003076

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev
in tračni obračalnik, ☎ 04/25-21-685

10003063

TELICO simentalko, brejo 7 mesecev,
☎ 041/378-894 10003101

TELIČKO simentalko, staro 6 mese-
cev, ☎ 031/299-534 10003034

TELIČKO simentalko, staro en teden,
☎ 040/235-738

10003053

ZAJKLJE z mladiči in zajca samca,
starega 6 mesecev ter mlade stare 3
mesece, nemški lisec in križanci, ☎
040/979-622

10003093

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 7 - 10 dni,
☎ 041/347-248 10003060

BIKCE in teličke od enega tedna do
300 kg ter kravo ali telico, ☎
051/372-468

10003086

STAREJŠO kravo, ☎ 041/608-642
10003041

TELICO simentalko ali mesne pasme,
staro 7 - 10 dni, ☎ 031/462-008

10003078

PODARIM

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

10003046

OSTALO
PRODAM

ZABOJNIK za kunce, 4 prostori, veli-
kosti 1.60 x 1.40 x 0.60, ☎ 031/643-
679 10003097

KUPIM

TRAKTORSKI gumi dim. 8.3/8 R 36 z
obroči za IMT 539 in prodam zaboje za
žito 1 x 1 x 1.3 m, 3 kose, ☎ 04/23-
11-964 10003045

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

ZAPOSLIMO kuharja/ico za nedolo-
čen čas, dober OD, sobote, nedelje in
praznike prosto, Restavracija  Mona
Lisa, J. Platiše 17, Kranj, ☎ 031/339-
948 10002909

ZAPOSLIMO kuhinjsko pomočni-
co/ka v Restavraciji Mona Lisa, J. Pla-
tiše 17, Kranj, dober delovni čas, ☎
031/339-948 10002966

ZAPOSLIMO kuharja picopeka, iz-
mensko delo, 2A, d.o.o., Zgornje Bit-
nje 32, Žabnica, ☎ 070/714-115

10003068

ZAPOSLIMO KUHARJA/ICO - redna
zaposlitev, delo pretežno v dop. času,
zahtevan izpit kategorije B, stimulativna
plača. Prošnje pošljite na: REINA,
d.d., Savska loka 1, Kranj, ☎ 04/23-
75-546 10003105

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

10002996

ZAPOSLIMO voznika C in E kategorije
za EU, Gabrovšek Transport, d.o.o.,
Mala ul. 10, 1354 Horjul, ☎ 041/788-
678 10003052

ALI JE VAŠA pokojnina prenizka in bi
radi dodaten zaslužek? Če je, vam po-
nujamo delo za občasno pomoč pri pro-
daji in vas pri tem pošteno nagradimo,
Lotus Nuša Auguštin s.p., Selo 18, Ži-
rovnica, ☎ 031/811-808 10003057

VKLJUČITE se v sistem prodaje raz-
košne Biblije. Pisne prošnje: Posredni-
štvo Zdene Brovč s.p., Virmaše 170,
Škofja Loka 10003042

DELO DOBI hlevar za čiščenje boksov
v konjskem hlevu. Pogoj: veselje do
dela s konji, možna tudi nastanitev, Eri-
ka Škofic s.p., C. na Belo 31 a, Kranj,
☎ 040/201-462 10003071

HONORARNO zaposlimo delavca z iz-
kušnjami za prodajo po terenu, Mesar-
ija Gregorc, Franc Gregor s.p. Golniš-
ka c. 102, Kranj, ☎ 041/635-033

10003044

ZAPOSLIMO pohištvene mizarje in mi-
zarje za delo v lakirnici, Pohištvo Iskra,
d.o.o., Barletova cesta 3, Medvode,
☎ 041/288-150 10002958

ZAPOSLIMO frizerko v Medvodah,
Tea Rakef, s. p.,  Bizantova c. 9, Med-
vode, ☎ 040/848-521           10003004

STORITVE
NUDIM

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

10003008

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, 031/803-14410003009

BELJENJE, glajenje sten, beljenje fa-
sad, barvanje oken, vrat, nadstreškov
in ograj. Pavec Ivan s.p., Podbrezje
179, Naklo, ☎ 031/392-909 10002475

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871 10003010

GRADBENIK REXHO, d. n. o., Adergas
13, Cerklje, izvaja od temeljev do strehe,
notranji ometi, vse vrste fasad, kamnite
škarpe, adaptacije, urejanje in tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/589-996 10002795

IZDELUJEM kamnite škarpe in tlaku-
jem dvorišča, Azem Tafilaj s.p., Zg. Bit-
nje 101 a, Žabnica, ☎ 040/995-538

10003047

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

OSKRBA vrtov, košnja, strojno pome-
tanje in sesanje dvorišč, Igor Konkolič,
s. p., Triglavska 12, Kranj, ☎
031/586-130, Žiga 10003058

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 10002908

SLIKOPLESKARSTVO in fasadarstvo,
izvajamo tankoslojne izolacijske fasa-
de, stiropor, volna, kitanje, beljenje,
obdelava knaufa, pleskanje, Tomaž
Hafner, s. p., Dvorski trg 11, Preddvor,
☎ 041/841-897 10003030

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 10003031

SOBOSLIKARSKA in pleskarska dela,
hitro in kvalitetno, Nahtigal Roman
s.p., Šorlijeva 19, Kranj, ☎ 031/508-
168 10002947

TEŽKA gradbena mehanizacija, zidar-
ska dela, gradnja na ključ, adaptacije,
urejanje okolja, fasaderstvo, izkopi, ru-
šitvena dela ... TGM, Florent Hegić
s.p., Savska c. 56, Kranj, ☎
041/529-474

10003011

TLAKOVANJE, asfaltiranje, strojni iz-
kopi, adaptacije starih hiš, IMG Kranj,
d.o o., Savska cesta 34, Kranj, ☎
041/776-792 10002668

IŠČEM

IŠČEM upokojenca ali osebo, ki bi me
naučil polagati in brusiti parket, ☎
031/255-452 10003113

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

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

10003069

ZASEBNI STIKI
2 LETI spoznavate ženske po svoji že-
lji za 65 EUR. Ker imamo prek 2000
oglasov, ponudbe iz vse Slovenije, ☎
031/505-495

10003062

DATE 14 EUR, ogromno moških od
vsepovsod spoznate. Zastonj do 47.
leta. Ponudbe z vseh okolij, ☎
031/836-378 10003061

ZAHVALE
ZAHVALJUJEM se gasilcem PGD
Luže, PGD Šenčur in Gasilski brigadi
Kranj za hitro in strokovno pomoč. Pa-
vel Hudobivnik, Luže 43

10003089

RAZNO
PRODAM

A LESTVE, pleskarske, ☎ 04/20-46-
578, 031/812-210 10003090

KOSILNICO Muta, kosilnico na nitko,
digitalno kamero in nov avtoradio, ☎
041/364-504

10003092

OGRAJE za okenske police za zaščito
rož in kot dekoracija, različnih dolžin,
☎ 041/515-620

10003103

RABLJENA moška in ženska kolesa
Rog in električni bojler 10 l, ugodno,
☎ 04/25-11-978 10003025

ZAHVALA

V 46. letu nas je zapustil oče

Brane Štirn
po domače Rožičev Brane z Možjance

Zahvaljujemo se sosedom, prijateljem in znancem za izrečeno
sožalje, za cvetje, sveče in spremstvo na njegovi zadnji poti.
Hvala lepa zvonarju, nosačem, gospodu župniku, pevcem,
trobentaču in pogrebniku Jeriču za lep pogrebni obred. Ohra-
nimo ga v lepem spominu.

Sin Luka
Komenda, maj 2010

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka iz podjetja Sava Schäfer

Angela Marn
rojena 1928

Od nje smo se poslovili v torek, 1. junija 2010, ob 15. uri na pokopališču v Kranju. 
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv Sava

In pride dan,
ko se končajo
zadnje upajoče sanje.

Podjetje DaMa.Tech je uradni distributer za jekla TOOLOX®

švedskega proizvajalca jekel SSAB Oxelösund. TOOLOX®

je zaščitena blagovna znamka za specialno jeklo nove 
generacije, ki je namenjeno za orodjarstvo in strojegradnjo
in ima številne konkurenčne prednosti

V podjetju DaMa.Tech zaposlimo:

samostojnega komercialista za 
nadaljevanje prodaje in razvoj trga (m/ž)

Opis delovnega mesta:
■ prodaja in svetovanje pri uporabi jekla Toolox na

slovenskem in avstrijskem trgu 
■ sistematična obdelava tržišča in razvoj odnosov 

z obstoječimi in intenzivno iskanje novih kupcev 
■ izvajanje vseh aktivnosti z namenom realizacije prodajnih

planov 

Pričakujemo:
■ najmanj VI. stopnjo izobrazbe (lahko pripravnik), 
■ aktivno znanje nemškega jezika
■ zaželene izkušnje s področja strojegradnje ali orodjarstva
■ komunikativnost, ciljno usmerjenost, dobro 

samoorganiziranost

Nudimo:
■ dinamično delo in stimulativno nagrajevanje za 

opravljeno delo
■ strokovno izpopolnjevanje doma in v tujini
■ dolgoročno zaposlitev - zaposlitev je sprva za določen čas

skladiščnika / rezalca (m/ž)
Opis delovnega mesta:
■ vodenje skladišča in stanja zaloge plošč
■ načrtovanje in razrez plošč, delo na CNC avtomatskih

tračnih žagah
■ izvajanje vseh aktivnosti z namenom realizacije odpreme

Pričakujemo:
■ najmanj V. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, vesten

odnos do dela in dobro samoorganiziranost

Nudimo:
■ stimulativno nagrajevanje za opravljeno delo
■ dolgoročno zaposlitev - zaposlitev je sprva za določen čas

Dodatne informacije:
DaMa.Tech, d. o. o., Rodine 5c, 4274 Žirovnica, 
T: 041/756 165, e: darko.mikec@toolox.si, www.toolox.si

M.T. Gradbeništvo
Fasaderstvo, tlakovanje dvorišč,

izdelovanje kamnitih škarp
in ostale gradbene storitve

031/279 121
M.T. Gradbeništvo Cane Trajčeski s.p.

Čanžekova ulica 22, 1000 Ljubljana

www.gorenjskiglas.si
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Bodite odprti za Boga,
kajti on je povsod,
kjer je naše srce,
in vedno nam pride naproti.
Vedno je tu za nas.

ZAHVALA

V 25. letu nas je mnogo prezgodaj zapustil ljubljeni sin, brat 
in vnuk

Tomaž Draksler
Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, so-
sedom, prijateljem, sodelavcem Odeje in Občine Škofja Loka in
meščanom za izrečena sožalja, cvetje, sveče in sv. maše. Hvala
dr. Janševi in dr. Hribarjevi za spodbude v zadnjih tednih. Po-
sebna zahvala njegovim študentskim prijateljem iz Ljubljane in
Aalborga, nekdanjim sošolcem 4.D Škofijske klasične gimnazi-
je in članom Škofjeloškega orientacijskega kluba. Hvala vsem,
ki ste molili zanj in nam lajšali težke trenutke. Hvala duhovni-
kom župniku Matjažu Zupanu, dr. Metodu Benediku in dr. Ro-
manu Globokarju, pevcem Triokvarteta, trobentaču in Loški ko-
munali za opravljen obred. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in
ste ga pospremili k večnemu počitku.

Vsi njegovi
Škofja Loka, maj 2010

Mirno in spokojno si zaspala, 
v večni sen od nas odpotovala. 
Naj bo srečno tvoje potovanje 
in pogosto vračaj se nam v sanje.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage mame 

Angele Marn 
s Primskovega pri Kranju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan-
cem, sosedom in krajanom, Društvu upokojencev Predoslje, LD
Bučka, ki so jo pospremili na njeni zadnji poti in ji v tako veli-
kem številu izkazali spoštovanje in ljubezen. Hvala za ustno in
pisno izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in
druge darove. Iskrena hvala zdravnikom in osebju bolnišnice
Golnik, oddelek 100 in 200 za vso pomoč in nego. Še posebej
se zahvaljujemo dr. Robertu Marčunu za vso pozornost, pomoč,
trud ter tople besede. Hvala gospodu župniku Francu Godcu in
njegovi župniji za lepo opravljen pogrebni obred in izrečene be-
sede ter sveto mašo. Hvala oktetu Klas za zapete žalostinke in
gospodu Viliju Pangeršiču za odigrano Tišino, cvetličarni Krč
za vso cvetje ter pogrebnemu podjetju Navček in podjetju Ko-
munala Kranj za opravljene storitve. 

Njeni najdražji

V 74. letu nas je po hudi bolezni zapustil naš dragi mož, oče,
dedek, brat, stric in tast

Jože Hribar
po domače Štrbenčev iz Srakovelj

Iskrena hvala prijateljem, sorodnikom, sosedom, sodelavcem,
znancem in čebelarjem za pomoč in podporo v težkih trenutkih
ter darovali cvetje, sveče in sv. maše. Hvala g. župniku Klunu,
LD Storžič, praporščakom, pevcem Zupan in pogrebni službi
Navček za lepo opravljen pogrebni obred. Zahvaljujemo se dr.
Ravniharjevi in osebju odd. 100 bolnišnice Golnik za skrb in
pomoč v času bolezni. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem šte-
vilu pospremili v njegovi zadnji dom.

Žalujoči vsi njegovi

... besede obnemijo in nimajo moči, da bi 
v oči povrnile nekdanji sijaj ...
... stojimo nemi in brez moči, da bi stopili
onstran, kamor so odšli najdražji ...

ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

V 65. letu starosti nas je zapustil dragi mož, ati in stari ata 

Franc Žnidaršič
iz Škofje Loke
*11.8.1945 v Cerknici, + 12.5.2010 na Golniku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
sodelavcem in znancem za izrečeno sožalje, za molitve, darovane
sv. maše, cvetje in sveče ter za spremstvo na zadnji poti. Najlepša
hvala župniku v Stari Loki dr. Alojziju Snoju za lep pogrebni ob-
red, pevcem Škofjeloškega okteta za čudovito zapete pesmi, Fran-
cu Kemperletu za izbrane besede slovesa. 
Posebna zahvala zdravnikom in osebju negovalnega oddelka bolni-
šnice Golnik, ki so nam omogočili bivanje z njim v zadnjih tednih
življenja, hvala tudi njegovemu osebnemu zdravniku Andreju Šu-
bicu. Iskrena zahvala mag. Petru Ivančiču, župniku v Goričah, za
duhovno tolažbo in popotnico v večnost. Prisrčna hvala sosedom iz
stolpnice, članom Prosvetnega društva Sotočje Škofja Loka in Šmar-
ničnim romarjem iz Žirov za molitve na domu. Zahvaljujemo se
Smučarskemu klubu Alpetour, vsem, ki ste ga obiskovali in bodrili
v času bolezni, in vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu.
Še enkrat hvala vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste bili z
nami v teh težkih trenutkih.

Žalujoči vsi njegovi
Škofja Loka, Koper, 29. maja 2010

Odšel si tja, 
kjer nekoč bomo vsi doma.

Življenje sploh ni tisto,
kar se zdi – 
je  korak 
na poti k Večnosti.

V sredo, 2. junija, je minilo leto žalosti, odkar se je preselila v
večnost naša draga

Marija Šenk
iz Britofa 23

Spomin na njo, nam izredno drago ženo, mamo in babico,
predvsem pa osebo, ki je iskreno ljubila svojo družino, bo ostal
neizbrisen. Iskrena hvala vsem, ki z lepo mislijo ohranjate
spomin na njo, se je spominjate v molitvah, postojite ob nje-
nem grobu ali ji prižigate svečko spomina. Draga mama, za
vedno boš ostala v naših srcih!

Vsi njeni

Zdaj bivaš vrh višave jasne,
kjer ni mraku, kjer ni noči,
tam sonce sreče ne ugasne,
resnice sonce ne stemni.

(S. Gregorčič)

V SPOMIN

Ob smrti naše drage mame, stare mame, prababice, tašče,
sestre in tete

Marije Čemažar
se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem,
sosedom in vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti, nam
izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in sv. maše. Zahvalo
izrekamo g. župniku Cirilu Isteniču za lep cerkveni obred,
pevcem, zdravnici Nadji Šubic, osebju CSS Škofja Loka in
vsem, ki ste jo obiskovali in imeli radi.

Žalujoči vsi njeni
Javorje, 30. maja 2010

ZAHVALA

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga sestra in teta

Frančiška Verdir
p. d. Krivčeva Francka iz Zg. Dupelj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem in znancem za obiske v času bolezni, za izrečena sožalja,
podarjene sveče, cvetje in mašne darove. Posebej se zahvaljuje-
mo sosedom Ivanki in Zdravku Jeruc, za dolgoletno skrb in po-
moč, patronažni sestri Barbari in osebju Doma starejših
občanov Naklo. Hvala g. župniku Francu Grahku za lepo
opravljen pogrebni obred in za ganljive besede ob slovesu. Prav
tako se zahvaljujemo pogrebni službi Navček in vsem, ki ste jo
pospremili na zadnji poti.

Vsi njeni
Duplje, Zadraga, maj 2010

ZAHVALA

V 58. letu starosti nas je nenadoma zapustil 

Karel Volčjak
iz Virmaš

Zahvaljujemo se vsem, ki ste nam izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče ter ga pospremili
na njegovi zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo motoristom, ki ste se v tako velikem številu

in na motoristični način poslovili od svojega prijatelja. 

Iskrena hvala vsem.

Vsi njegovi
Virmaše pri Škofji Loki, maj 2010
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Anketa

vremenska napoved
Napoved za Gorenjsko

Danes bo zjutraj pretežno oblačno s padavinami, popoldne
bodo padavine ponehale, delno se bo zjasnilo. V soboto in
nedeljo bo precej jasno in toplo.

PETEK

11/19°C
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Denisa Sirnik:

"Na sejmu sem, ker bi rada
našla službo, hkrati pa izve-
dela tudi kaj novega. Tu
sem prvič in zadovoljna, saj
je zelo zanimivo. Prišla sem
se pokazat, saj kmalu priča-
kujem delo."

..
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..
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.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Žiga Jan:

"Tudi zame je nekaj možno-
sti za zaposlitev. Pogrešam
več individualnih pogovorov
in tudi večje število deloda-
jalcev. Na Gorenjskem za-
gotovo več podjetij potrebu-
je sveže obraze."

Denis Džebić:

"Z zavoda so me povabili in
ker si po šestih mesecih za-
res želim dela, sem tudi pri-
šel. Zanima me terensko
delo in z ljudmi, hkrati pa
sem si ogledal tudi film o
zaposlovanju."

Gorazd Alič:

"Sejem je zanimiv, pred-
vsem lahko pridobimo veli-
ko informacij. Manjkajo pa
številni poklici. Imam trgov-
sko šolo in bi lahko bili tu
tudi ti delodajalci. Izobraže-
val sem se že prej."

Priložnost za 
navezavo stikov
Boštjan Bogataj

Tretji zaposlitveni sejem na
Bledu je bil odlično obiskan.
Lahko bi bil še bolj, če bi se
na njem predstavilo več obis-
kovalcev, so nam povedali
anketiranci. Vprašali smo jih
tudi, ali je sejem prava od-
skočna deska za zaposlitev.
Foto: Gorazd Kavčič

Mojca Paulus Rakovec: 

"Sejem je odlična priložnost
za pridobivanje informacij s
področja izobraževanja in
dela. Za sošolko sem izve-
dela, da se bo lahko dodat-
no izobraževala v Kranju in
ne v Kopru." 

Na referendumu gre za usodno in enkratno odločitev,
saj za Slovenijo še tako krivične in škodljive odločitve
na arbitraži ni mogoče nikoli več spremeniti. Kdor 
ne bo šel na referendum ter morda mislil, da s tem 
izraža protest, bo v resnici storil nepopravljivo napako,
saj bo s tem dejansko glasoval za sporni arbitražni
sporazum, česar ne bo mogel popraviti nikdar več. 
Referendum je demokratični institut, ki ga Evropa
brezpogojno spoštuje, kar dokazujeta primera Irske 

in Francije. Z zavrnitvijo spornega besedila na refe-
rendumu bo Slovenija v vseh nadaljnjih pogajanjih 
bistveno močnejša in bo lahko zaščitila svoje vitalne
razvojne interese. 
Da je lahko postala članica EU, je Slovenija morala 
na zahtevo članice EU Italije spremeniti svojo ustavo;
sedaj pa bi po opozorilu Ustavnega sodišča zaradi
grozeče izgube morja in obsežnih delov ozemlja 
Slovenija kot članica EU morala znova spremeniti 

svojo ustavo, da bi lahko Hrvaška postala članica EU.
In to nam vlada prodaja kot "uspeh" ...
Izgubili smo Koroško, vzeli so nam Trst in Gorico, 
morja in s tem hitrejšega razvoja za Slovenijo pa si ne
pustimo vzeti, zato pojdimo na referendum in glasujmo
PROTI!

Bojan Homan, Mag. Branko Grims,
podžupan MO Kranj predsednik MO SDS Kranj 

ZA SLOVENSKO MORJE -    PROTI  SPORAZUMU
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ČIGAVA LUTKA 
JE CAT?

Katja Fašink - Cat prihaja z romantič-
no balado Lutka. Pesem je posveče-
na vsem ženskam, ki so bile kdajkoli
prizadete, prevarane in zapuščene. 
/ Foto: arhiv pevke 

02

LJUDJE

SEKS V MESTU

Tokrat drugič. Lepe ženske, še lep-
ši hotel v Abu Dabiju in seveda,
krasne obleke. Kdo še rabi slavni
Fashion Week v New Yorku, ko
imamo 'seks v mestu'? / Foto: arhiv

distributerja

KULTURA

KNJIGA, ZNAK -
SLIKA

Pretekli konec tedna je v Štefanovi
hiši v Poljanah potekala že 13.
kolonija Iveta Šubica. Tokratni 
delovni naslov je bil Od knjige do
znaka.
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utka je delo srbske-
ga producenta, be-
sedilo pa je napisala
Nina Maurič Blat-
nik, ki smo jo naj-

prej spoznali v enem resnič-
nostnih šovov Veliki brat,
kasneje pa kot urednico Di-
namita na Čarli TV. 

Pesem Katji pomeni veli-
ko, ker je odraz njene resnič-
ne in izjemno žalostne živ-
ljenjske zgodbe, in kadar jo
poje, tega ne skriva. 

"Priznam, da je obstajal
moški, ki mi je vzel noči,
dneve in minute, ki je govoril
nekaj, delal pa nekaj drugega,
ki je bil zame bog in hudič
hkrati, moja prva in zadnja
misel dneva. Ni pa se rodil ta,
ki bi mi vzel ponos. Tega mi
res ne more vzeti nihče. In

ravno o tem govori pesem
Lutka, s katero se bo lahko
poistovetila marsikatera žen-
ska," pove Cat o svoji Lutki.

Skladba Lutka je te dni luč
sveta ugledala v kar treh jezi-
kih: slovenskem, hrvaškem in
srbskem. V začetku junija bo
na ogled tudi videospot, v kate-
rem je poleg mične pevke za-
igral tudi maneken ter radijski
in televizijski voditelj Denis
Malačič. Jeseni Katjo čaka še
nastop na Slovenski popevki,
kjer bo zapela v duetu z Ro-
kom Ferengjo, ki ga poznamo
tudi kot pevca skupine
Rok'n'Bend. Konec aprila pa
je svetlolaska že okusila festi-
valski oder v Mostarju, kjer je
s svojimi Caricami, skupino,
prejela nagrado občinstva. Ker
pa bo Slovenska popevka prvi
festival v Sloveniji, ki se ga bo
Katja udeležila, se te nove iz-
kušnje še posebej veseli.

ČIGAVA LUTKA JE CAT?
Katja Fašink - Cat, ki je nase opozorila že s skladbami Nikoli, Odhajam zdaj in Moje življenje, te dni
preseneča z romantično balado Lutka, ki je posvečena vsem ženskam, ki so bile kdaj prizadete, 
prevarane in zapuščene.

Alenka Brun

L

KINO SPORED

Petek, 4. 6.
20.55, 23.35
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
16.15 REZERVNI NAČRT
18.35, 21.50 ROBIN HOOD
15.05, 18.05, 21.05, 21.30, 23.59
SEKS V MESTU 2
16.00, 18.20
SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
15.00, 16.20, 17.10, 18.40, 19.30,
21.00, 23.20 SHREK ZA VEDNO 3D

Sobota, 5. 6.
20.55, 23.35
PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
11.00, 16.15 REZERVNI NAČRT
18.35, 21.50 ROBIN HOOD
12.05, 13.15, 15.05, 18.05, 21.05,
21.30, 23.59 SEKS V MESTU 2
11.20, 13.40, 16.00, 18.20
SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
11.40, 12.40, 14.00, 15.00, 16.20,
17.10, 18.40, 19.30, 21.00, 23.20
SHREK ZA VEDNO 3D

Nedelja, 6. 6.
20.55 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
11.00, 16.15 REZERVNI NAČRT
18.35, 21.50 ROBIN HOOD
12.05, 13.15, 15.05, 18.05, 21.05,
21.30 SEKS V MESTU 2
11.20, 13.40, 16.00, 18.20
SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
11.40, 12.40, 14.00, 15.00, 16.20,
17.10, 18.40, 19.30, 21.00
SHREK ZA VEDNO 3D

Ponedeljek, 7. 6.
20.55 PERZIJSKI PRINC: SIPINE ČASA
16.15 REZERVNI NAČRT
18.35, 21.50 ROBIN HOOD
15.05, 18.05, 21.05, 21.30
SEKS V MESTU 2
16.00, 18.20
SHREK ZA VEDNO (sinhronizirano)
15.00, 16.20, 17.10, 18.40, 19.30,
21.00 SHREK ZA VEDNO 3D

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe 
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

Koncert godbe in gostov

Letos je Tržiške poletne prireditve odprl Pihalni orkester
Tržič, ki je koncert naslovil Luči Broadwaya. Rdeča nit pro-
grama je bila glasba iz znanih ameriških muzikalov. Okrog
petdesetčlanski ansambel pod vodstvom Francija Podlipni-
ka je zaigral tudi venček priljubljenih melodij iz muzikala
Moje pesmi, moje sanje. Ob zvokih godbe so zapeli otroci
iz skupine Simone Vodopivec. Ob poskočni irski glasbi iz

muzikala Lord of the dance sta zaplesali gostji iz Ljubljane.
V drugem delu se je orkestru pridružila pevka Nuša Deren-
da, ki je zapela svoje uspešnice, Avsenikovo skladbo in
znane pesmi Elde Viler. Prireditev je privabila v Dvorano
tržiških olimpijcev prek osemsto obiskovalcev. S. S.

Zarjin festival tudi glasbeno obarvan

Na različnih prizoriščih v Škofji Loki bo jutri, 5. junija, od
10. do 22. ure potekal Zarjin festival, 3. festival športa in
kulture za otroke in mladino, pa tudi za njihove starše,
stare starše, učitelje in vzgojitelje. Osrednje prizorišče do-
gajanja bo na Mestnem trgu. Pripravljajo za cel dan brez-
plačnih aktivnosti, ustvarjanja, športnih podvigov, ogle-
dov plesnih, gledaliških predstav, športne in plesne
delavnice, prireditve ter obilo zabave. Z odprtjem festivala
se bo vse skupaj začelo ob 10. uri, ko si boste lahko na
Loškem odru ogledali plesno predstavo Zvezdica nagajiv-
ka, končalo pa z glasbeno-pevskim večerom na vrtu pri
Homanu, kjer bo ob 21. uri nastop skupine E.V.A. M. B.
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Vabljeni na odprtje razstave del amaterske slikarke 
Marije Šmid, ki se je preizkusila v slikanju ptic.
Odprtje razstave bosta pospremili akademska 

slikarka Agata Pavlovec in violinistka Ema Jamnik.

Prijazno vas vabimo, da se nam pridružite v četrtek, 
10. junija, ob 19. uri v avli Gorenjskega glasa. 

HIŠA KULTURE

Preljuba si ti, pomlad, 
kak' sem vesela!

Ptičica vsaka že skoraj bo pela.
Ljudska

w
w

w
.g

or
en

js
ki

g
la

s.
si



e že tako, da se je po
dva tisoč letih z božje-
ga trona spet pokazala
potreba poslati nekoga
na Zemljo, da bi lju-
dem predstavil novo

verzijo evangelija, tokrat po
Leviju oziroma Focnu, kot
se ga je takrat okrog leta 5
prijelo ime. Menda je sam
Sin (Jezus) zahteval, da se
ljudem končno predstavi
tudi njegovo otroštvo, ki ga
seveda najbolj pozna njegov
zvesti prijatelj iz mladosti
Focn. Nadangel Štefan na
Zemljo tako pošlje angela
Raziela, veščega številnih je-
zikov, da strokovno in na-
tančno uredi zadevo. "Pa do-
bro opravi, Raziel," mu na-
roči: "Prinesi mi kakšno čo-
kolado." "Čokolado?" "Ena
njihova sladkarija. Všeč ti
bo. Satan jo je izumil." In
tako naprej ... beremo v ro-
manu Jagnje (Evangelij po
Focnu, Kristusovem prijatel-
ju iz otroštva) ameriškega 
pisatelja Christopherja Mo-
ora. Roman, ki je te dni izšel
v zbirki Smeh. Podtoni pri
založbi Didakta, velja za
enega najboljših satiričnih
del v zadnjem času in je že
postal svetovna uspešnica,
preveden pa je v več kot
dvajset jezikov. 

Zgodba je seveda izmišlje-
na, pravi sam avtor Moore,
potrebno pa je dodati, da je
ob tem v štirih letih, kolikor
je snoval roman, skrbno raz-
iskal Sveto pismo in Evange-
lije, tako da v knjigi prepros-
to ni napake v faktografiji na
temo Jezusa. Vse drži. Ha,
mogoče bi bila tudi zgodba
(Focnov evangelij) kaj lahko
resnična. 

Jezus je bil še mulec, ko je
za zabavo znova in znova
oživljal kuščarja v ustih, da
bi se njegov bratec lahko še
naprej igral z njim. Takrat je
srečal Focna, s katerim sta
postala nerazdružljiva prija-
telja. Jezus, kličejo ga Jos,
kmalu spozna, da mu je Oče
(torej Bog) namenil posebno
poslanstvo v življenju, s kate-
rim pa sam pravzaprav še ne
ve, kaj početi. Focn je nekoli-
ko bolj praktičen in kot zve-
sta senca vseskozi skrbi za
svojega prijatelja Josa in mu
svetuje pri tem in onem.
Skupaj jo mahneta po svetu
iskat tri modre.

Gre za duhovito besedilo
mojstra satire, ki je znan po
ostrem literarnem slogu. Če
res mislite, da veste prav vse
o življenju Jezusa Kristusa,
vam Christopher Moore v
svoji knjigi skozi inteligen-
ten humor v provokativnih
dialogih in tekoči zgodbi kaj
hitro dokaže, da nimate poj-

ma. Ste vedeli, da sta Focn in
Jos izumila kapučino, da je
poleg tega, da je odrešenik
oživljal od mrtvih, kar po
Focnovih besedah ni vedno
uspelo, obvladal tudi borilno
veščino kung fu ...

"Gre predvsem za odlično
satiro. Avtor s tem nikakor
ne želi zmanjševati pomena
svetopisemske zgodbe. Seve-
da je v besedilu lahko razbra-
ti povezave z realnostjo, do
neke mere je to lahko tudi
dobronamerna kritika kr-
ščanstva, a vendarle knjiga v
prvi vrsti nosi razlago pome-
na prijateljstva," o knjigi
razmišlja odličen mlad pre-
vajalec Klemen Perko. In
ime Focn? Kot je povedal
Perko, so bila imena kar
kompleksen problem, saj je
bilo treba iskati kompromi-
se med angleškimi sodobni-
mi imeni, ki v knjigi temelji-
jo na etimološki izpeljavi
svetopisemskih imen in pri-
mernimi prevodi zanje.
"Focn je prevod za angleško
besedo Biff, torej "krc po te-
menu". Pri nas je izraz v
uporabi predvsem na Štajer-
skem in pomeni kot rečeno
mahniti po temenu."

Knjiga ima več kot 500
strani in bo zagotovo izjem-
no poletno čtivo za vse no-
stalgike po Monthy Pytonu
ali Black Adderju. Torej le k
branju.

PETEK_04. 06. 2010 03

KULTURA

Igor Kavčič

J

Marku Aljančiču v spomin

Kabinet slovenske fotografije in Gorenjski muzej sta v so-
delovanju z družino Marka Aljančiča (1933-2007) v galeriji
Prešernove hiše v Kranju pripravila spominsko fotografsko
razstavo izjemnega fotografa in dolgoletnega člana in več
let tudi predsednika Fotografskega društva Janez Puhar
Marka Aljančiča. Na ogled so njegova dela različnih žan-
rov, ki jih je ustvaril v različnih obdobjih njegovega foto-
grafskega delovanja. Tako je na ogled serija portretov zna-
nih slovenskih umetnikov, izstopa opus fotografij Krompir,
v katerem poleg Aljančičevega mojstrstva v figuraliki lahko
razpoznamo tudi socialne podtone. Sem bi lahko uvrstili
tudi kmečko idilo cikla Ovčarji. Nekje vmes so njegovi hu-
morni portreti ljudi s kokošjo v rokah. Poseben sklop foto-
grafij je namenjen otroškemu portretu, v ciklusu Kitajska
srečanja pa ga spoznavamo skozi reportažno fotografijo.
Razstava bo na ogled do konca meseca. I. K.

KO JE BIL JEZUS ŠE MUL’C
Če ste menili, da veste vse o Jezusovem življenju, se najbrž motite. Zgodb iz
njegovega otroštva, kot jih boste brali v knjigi Jagnje, zagotovo ne poznate.

Umetnost glasbe. Umetnost druženja!
Ansambel Saša Avsenika, Gregor Avsenik, Kranjci in Skupina sester 
Trobec Žagar v spremstvu humorista Konrada Pižorna – Kondĳa in 

voditeljice Maje Oderlap na vrhunskem koncertu: 
v četrtek, 17. junĳa 2010 ob 20. uri 

v dvorani Grandis v Kongresnem centru Brdo.   
Po koncertu prĳetno druženje in pogostitev. Nazdravimo skupaj!  

 
Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih EVENTIM in na recepcĳi Hotela Kokra,

Predoslje 39, 4000 Kranj, T: 04 260 11 501, E: brdo.recp@gov.si; Vstopnice: 25 EUR

www.brdo.si

Avsenikov večer na Brdu

II.
MEDNARODNI 

CIKEL 
KONCERTOV 2010

vsi koncerti ob 20. uri  

Informacije: 

Center za kulturne in 
mednarodne dejavnosti

ORGLE & 
VII  MANUEL STAROPOLI IN MANUEL TOMADIN

VIII  MUSICA CUBICULARIS

KITARA POLETJU
IX  KITARSKI ORKESTER GŠ ŠKOFJA LOKA

IN KITARSKI ANSAMBEL GRADEC
X  UČENCI KITARE 

IN KITARSKI ORKESTER GŠ ŠKOFJA LOKA

sreda, 2. junij, kapela Jezusovih blagrov, Papirnica
sreda, 16. junij, kapela Jezusovih blagrov, Papirnica

sobota, 12. junij, Kristalna dvorana, Sokolski dom

petek, 18. junij, cerkev sv. Volbenka, Log

oncept tokratnega
štiridnevnega sreča-
nja, potekalo je od če-
trtka do nedelje, nav-

dahnjenega z likovnostjo, lite-
raturo, glasbo in plesom, se je
namreč nanašal na razširjen
pomen knjige. "Knjiga je no-
silec znanja in prokreator ob-
zorij. Knjiga je zapis, je eks-
kluzivno človeška, je sled nje-
gove zavesti in je hkrati nje-
gova misel. Knjiga zaseda iz-
redno mesto med znakovni-
mi posredovalci, saj skozi
zgodovino vedno znova doka-
že, da zmore prodreti v naj-
globlje kotičke naših misli,
ter vanje vnese luč in idejo;
nov jezik," so med drugim
zapisali v Združenju umetni-
kov Škofja Loka, ki že tradici-
onalno vsako leto organizira

kolonijo. Delno prenovljena
Štefanova hiša v Poljanah, ki
so jo tudi tokrat odstopili v
Občini Gorenja vas - Poljane,
je gostila skoraj trideset
ustvarjalcev različnih umetni-
ških praks, tako iz domačega
društva kot gostov iz Sloveni-
je in tujine. Med njimi je bilo
največ likovnikov, letos pa
smo srečali tudi literate in
plesalce. V program kolonije
so namreč vključili tudi lite-
rarni večer s prvencem, ro-
manom Bildungsroman,
mladega avtorja Aljoše Harla-
mova, plesni performance
butoh plesa, v sobotnem ve-
čeru pa so se udeleženci med
drugim pridružili tudi lite-
rarno-likovnemu projektu 
Šepetanje na blazini, ki so ga
pripravili v združenju staršev
in otrok Sezam, v katerem 
so sodelovali tudi nekateri 
izmed udeležencev kolonije. 

"Ustvarjalna energija le-
tošnje kolonije je bila izjem-
na, saj je večina udeležen-
cev ustvarila veliko zelo ka-
kovostnih del, za pravi do-
godek na pravem mestu pa
se je izkazal tudi literarni
večer," je povedala predsed-
nica Združenja umetnikov

Škofja Loka Agata Pavlovec
in dodala, da bodo na kolo-
niji ustvarjena dela pred-
stavljena na ogled na razsta-
vi v Galeriji Ivana Groharja
od 24. junija naprej. Sicer
pa so v nedeljo v Štefanovi
hiši pripravili tudi dan od-
prtih vrat.

KNJIGA, ZNAK - SLIKA
Pretekli konec tedna je v Štefanovi hiši v Poljanah potekala že 13. kolonija Iveta Šubica. 
Tokratni delovni naslov je bil Od knjige do znaka.

Pred hišo sta svoj ustvarjalni kotiček izbrala slikarja Barbara
Kastelec in Nejč Slapar. / Foto: Polona Mlakar Baldasin

Igor Kavčič

K

Na odprtju razstave (z desne): dr. Damir Globočnik,
Vasja Doberlet, Barbara Ravnik, Gregor, Marija in
Veronika Aljančič / Foto: Igor Kavčič
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TV, SANJE, VROČA ŽEMLJICA

PETEK, 4. 6.

10.10 Zdravnice 11.00 Najmlajši pacienti
11.50 Rojstvo 12.15 Dokazi 13.05 Pravica za
vse 13.55 Dar življenja 14.45 Življenjska črta
15.35 Družinsko drevo 16.25 Mejna policija
17.15 Zdravnice 18.00 Najmlajši pacienti
19.00 Dar življenja 19.50 Življenjska črta
20.40 Oddelek za pogrešane 21.05 Nerešeni
primeri 21.55 Zločini v Avstraliji 22.45 Ženske
za rešetkami 

07.50 Judeževa žena, 126. del 08.45 V iskanju
očeta, 115. del 09.40 Usoda, 154. del 10.30
Lepotička, 23. del 11.25 Kriva te ljubezni, 128.
del 12.20 Pepelka, 26. del 13.10 Judeževa
žena, 126. del 14.05 V iskanju očeta, 115. del
15.00 Skrivnosti ljubezni, 68. del 15.55 Lep-
otička, 23.-24. del 17.40 Maščevanje ljubezni,
116. del 18.35 Skrivnosti ljubezni, 69. del
19.30 Usoda, 154. del 20.20 Lepotička, 24. del
21.10 Skrivnosti ljubezni, 69. del 22.05 Pepel-
ka, 26. del 23.00 Silna ljubezen, 33. del 23.55
Judeževa žena, 126. del 00.50 Kriva te ljubezni,
138. del 

SOBOTA, 5. 6.

10.35 Mestni zdravniki 11.25 Oddelek za
pogrešane 12.15 Hitro ukrepanje 13.05
Zdravnice 13.55 Medicinski detektivi 14.45
Zamolčane zdravniške zgodbe 15.35 Mestni
zdravniki 16.25 Oddelek za pogrešane 17.15
Resnični zločini 18.05 Moč, oblast in pravičnost
18.55 Medij 19.45 Zločin in kazen 20.10 Med-
icinski detektivi 21.00 Zločini v Avstraliji 21.50
Nerešeni primeri 22.40 Sprememba spola
23.30 Pogovori z morilcem 

06.55 Judeževa žena, 122.-126. del 11.20
Kuhamo s slavnimi, 8. del 12.20 Skrivnosti
ljubezni, 65.-69. del 16.50 Kuhamo s slavnimi,
9. del 17.40 Maria Rosa išče ženo, 114. del
18.35 Punčka iz cunj, 25. del 19.30 Punčka iz
cunj, 26. del 20.30 Tako je življenje, 43. del
21.25 Pot k ljubezni, film 23.00 Brata detekti-
va, 9. del 23.55 Punčka iz cunj, 25. del 00.50
Punčka iz cunj, 26. del 01.40 V iskanju očeta,
111.-115. del 

NEDELJA, 6. 6.

09.45 Zdravniške zgodbe 10.35 Mestni
zdravniki 11.25 Oddelek za pogrešane 12.15
Hitro ukrepanje 13.05 Zdravnice 13.55 Medi-
cinski detektivi 14.45 Zamolčane zdravniške
zgodbe 15.35 Mestni zdravniki 16.25 Oddelek
za pogrešane 17.15 Lovci na glave 18.05 Moč,
oblast in pravičnost 18.55 Medij 19.45 Zločin
in kazen 20.10 Medicinski detektivi 21.00
Zločini v Avstraliji 21.50 Nerešeni primeri
22.40 Obsojene na smrt 

06.55 Lepotička, 20.-24. del 11.20 Kuhamo s
slavnimi, 9. del 12.20 Maščevanje ljubezni,
112.-116. del 16.50 Kuhamo s slavnimi, 10. del
17.40 Maria Rosa išče ženo, 115. del 18.35
Punčka iz cunj, 26.-27. del 20.30 Tako je živl-
jenje, 43. del 21.25 Pot k ljubezni 23.00 Brata
detektiva, 10. del 23.55 Punčka iz cunj, 26. del
00.50 Punčka iz cunj, 27. del 01.40 Usoda,
150.-154. del 

PONEDELJEK, 7. 6.

09.20 Mejna policija 10.10 Zdravnice 11.00
Najmlajši pacienti 11.50 Rojstvo 12.15 Dokazi
13.05 Mestni zdravniki 13.55 Bolnišnica v Van-
derbiltu 14.45 Življenjska črta 15.35 Družinsko
drevo 16.25 Mejna policija 17.15 Zdravnice
18.00 Najmlajši pacienti 19.00 Bolnišnica v
Vanderbiltu 19.50 Življenjska črta 20.40 Odd-
elek za pogrešane 21.05 Nerešeni primeri
21.55 Zločini v Avstraliji 22.45 Ženske za
rešetkami 23.35 Talenti 

07.50 Poroka z milijonarjem, 1. del 08.45 V
iskanju očeta, 116. del 09.40 Usoda, 155. del
10.30 Lepotička, 24. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 139. del 12.20 Pepelka, 27. del
13.10 Poroka z milijonarjem, 1. del 14.05 V
iskanju očeta, 116. del 15.00 Skrivnosti

ljubezni, 69. del 15.55 Lepotička, 24.-25. del
17.40 Maščevanje ljubezni, 117. del 18.35
Skrivnosti ljubezni, 70. del 19.30 Usoda, 155.
del 20.20 Lepotička, 25. del 21.10 Skrivnosti
ljubezni, 70. del 22.05 Pepelka, 27. del 23.00
Silna ljubezen, 34. del 23.55 Poroka z mili-
jonarjem, 1. del 00.50 Kriva te ljubezni, 139.
del 01.40 Zaljubljena, 83. del 

TOREK, 8. 6. 

09.20 Mejna policija 10.10 Zdravnice 11.00
Najmlajši pacienti 11.50 Rojstvo 12.15 Dokazi
13.05 Mestni zdravniki 13.55 Bolnišnica v Van-
derbiltu 14.45 Življenjska črta 15.35 Družinsko
drevo 16.25 Mejna policija 17.15 Zdravnice
18.00 Najmlajši pacienti 19.00 Bolnišnica v
Vanderbiltu 19.50 Življenjska črta 20.40 Odd-
elek za pogrešane 21.05 Nerešeni primeri
21.55 Zločini v Avstraliji 22.45 Sprememba
spola 23.35 Talenti 

07.50 Poroka z milijonarjem, 2. del 08.45 
V iskanju očeta, 117. del 09.40 Usoda, 156. del
10.30 Lepotička, 25. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 140. del 12.20 Pepelka, 28. del
13.10 Poroka z milijonarjem, 2. del 14.05 V
iskanju očeta, 117. del 15.00 Skrivnosti
ljubezni, 70. del 15.55 Lepotička, 25.-26. del
17.40 Maščevanje ljubezni, 118. del 18.35
Skrivnosti ljubezni, 71. del 19.30 Usoda.,156.
del 20.20 Lepotička, 26. del 21.10 Skrivnosti
ljubezni, 71. del 22.05 Pepelka, 28. del 23.00
Silna ljubezen, 35. del 23.55 Poroka z 
milijonarjem, 2. del 00.50 Kriva te ljubezni,
140. del 

SREDA, 9. 6.

08.30 Življenjska črta 09.20 Mejna policija
10.10 Zdravnice 11.00 Najmlajši pacienti
11.50 Rojstvo 12.15 Dokazi 13.05 Mestni
zdravniki 13.55 Bolnišnica v Vanderbiltu 14.45
Življenjska črta 15.35 Družinsko drevo 16.25
Mejna policija 17.15 Zdravnice 18.00 Najmlajši
pacienti 19.00 Bolnišnica v Vanderbiltu 19.50
Življenjska črta 20.40 Oddelek za pogrešane
21.05 Nerešeni primeri 21.55 Zločini v Avstral-
iji 22.45 Sprememba spola 

07.50 Poroka z milijonarjem, 3. del 08.45 V
iskanju očeta, 118. del 09.40 Usoda, 157. del
10.30 Lepotička, 26. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 141. del 12.20 Pepelka, 29. del 13.10
Poroka z milijonarjem, 3. del 14.05 V iskanju
očeta, 118. del 15.00 Skrivnosti ljubezni, 71.
del 15.55 Lepotička, 26.-27. del 17.40 Mašče-
vanje ljubezni, 119. del 18.35 Skrivnosti
ljubezni, 72. del 19.30 Usoda, 157. del 20.20
Lepotička, 27. del 21.10 Skrivnosti ljubezni, 72.
del 22.05 Pepelka, 29. del 23.00 Silna
ljubezen, 36. del 23.55 Poroka z milijonarjem,
3. del 00.50 Kriva te ljubezni, 141. del 01.40
Zaljubljena, 85. del 

ČETRTEK, 10. 6. 

08.30 Življenjska črta 09.20 Mejna policija
10.10 Zdravnice 11.00 Nevarna reševanja
11.50 Rojstvo 12.15 Dokazi 13.05 Pravica 
za vse 13.55 Naravne katastrofe 14.45 
Življenjska črta 15.35 Družinsko drevo 16.25
Mejna policija 17.15 Zdravnice 18.00 Ne-
varna reševanja 19.00 Naravne katastrofe
19.50 Življenjska črta 20.40 Oddelek za
pogrešane 21.05 Nerešeni primeri 21.55
Zločini v Avstraliji 22.45 Sprememba spola
23.35 Talenti 

07.50 Poroka z milijonarjem, 4. del 08.45 V
iskanju očeta, 119. del 09.40 Usoda, 158. del
10.30 Lepotička, 27. del 11.25 Kriva te
ljubezni, 142. del 12.20 Pepelka, 30. del
13.10 Poroka z milijonarjem, 4. del 14.05 V
iskanju očeta, 119. del 15.00 Skrivnosti
ljubezni, 72. del 15.55 Lepotička, 27.-28. del
17.40 Maščevanje ljubezni, 120. del 18.35
Skrivnosti ljubezni, 73. del 19.30 Usoda, 158.
del 20.20 Lepotička, 28. del 21.10 Skrivnosti
ljubezni, 73. del 22.05 Pepelka, 30. del 23.00
Silna ljubezen, 37. del 23.55 Poroka z 
milijonarjem, 4. del 00.50 Kriva te ljubezni,
142. del 
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TV SPORED

"Gori mi stanovanje. Sem v
nekem bloku. To ni moj RES-
NIČNI dom. A v sanjah je.
Zunaj tega bloka se zelo kadi,
vidim dim, ki se vali v nebo,
ne vidim pa točno ognja. Iš-
čem gasilni aparat in najdem
omarico, v kateri je spravljen.
Težko ga vzamem iz omarice,
nameščen je zelo visoko. Apa-
rat nima nastavka za brizga-
nje pene in je nameščen pose-
bej v omarici, ne morem ga
doseči, ker sem premajhna.
Iščem pručko ali lestev, da bi
ga dosegla. Zelo se vali dim,
vendar ne v tem prostoru. To
me preseneča. Zunaj tega
prostora pa ga je veliko, ven-
dar se v prostoru ne dušim od
dima. Ker nisem uspešna,
grem na okno in kličem ljudi.
Nikogar ni nikjer. Tekam po
stanovanju, kaj naj storim
najprej. Začnem iz omar, ki
niso čisto omare, vendar ne-
kakšni predali v steni, jemati

posteljnino in razne predmete
ter jih dajati v škatle, da jih re-
šim pred požarom. Pojavi se
nekaj neznanih ljudi, ki mi
pomagajo. Vendar brez pani-
ke, počasi brez skrbi, so zelo
umirjeni. Nekaj posteljnine
vržem kar skozi okna na pros-
to neki osebi, ki je ne prepo-
znam. Gasilcev ni in ni. Za-
gledam, da že gori na sosed-
njem bloku, kličem ljudi, ki
brezskrbno sedijo na vrtu in se
ne odzivajo na moj klic. Grem
v sosednji blok, in ko pridem
tja, je ogenj že nehal goreti."
Branka

Draga Branka, na splošno
velja, da je tisti, ki v sanjah
zagleda ogenj, v bližini po-
sebnih, skoraj magičnih du-
hovnih sil. Že zgodnji misti-
ki so razvili prispodobo du-
hovnega in duševnega og-
nja, ki topi še najtrše člove-
ško srce in očiščuje vseh

grehov in slabe karme, ki
smo si jo naložili skozi živ-
ljenje. Tudi v sanjski simbo-
liki je ogenj simbol čiščenja
in preobrazbe - vse staro,
preživeto zgori in daje pri-
ložnost novemu. Kljub temu
ne gre spregledati razlike
med ognjem kot veličastnim
elementom narave in med
požarom. Prvi greje in pri-
tegne, drugi povzroča strah
in paniko. Iz tega razloga
pripisujemo požaru malce
drugačen pomen: lahko
usmerja na notranjo nejas-
nost in negotovost, ki sta
sad napačno sestavljenih ci-
ljev, lahko pa izraža željo po
radikalni spremembi življe-
nja. Dim, ki spremlja celo-
tno sceno, je simbol notra-
njih konfliktov in dokazuje,
da si trenutno v dokaj zaple-
teni in nejasni situaciji. Naj-
pomembneje je, da te dim ni
dušil, kar kaže, da je rešitev

tvojih težav možna in jo boš
kmalu našla, če boš priprav-
ljena na temeljito analizo
lastnih čustev. Gasilni apa-
rat je simbol strastnih in
burnih čustev, ki te ovirajo
pri napredovanju in jih mo-
raš nujno "pogasiti". Njego-
vo iskanje simbolizira tvojo
notranjo moč in tudi voljo, ki
sta potrebni za spremembe.
Omara je simbol shranjeva-
nja preteklih izkustev, čustev
in idej. Dobro znamenje je,
da si jo odprla in začela zla-
gati stvari iz nje. Očitno je
napočil čas, ko boš s čustve-
no kramo zlahka opravila in
ji dala mesto tam, kjer ji v
resnici pripada - v preteklo-
sti. Neznani ljudje predstav-
ljajo neznane aspekte tebe
same. Zanimivo je, da so
ves čas dogajanja ostali mir-
ni in zbrani. Prav njihovo ob-
našanje potrjuje, da je že vse
urejeno, vse je že ozdravlje-
no - manjka le še tvoja za-
vestna odločitev, da preteklo
sprejmeš kot del tvoje rasti
in da napolniš sedanji trenu-
tek z veseljem in z zaupa-
njem v prihodnost.

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ

illy Idol spada med
pevce, ki so so-
ustvarjali sodobni
zvok popa in roka z

nepogrešljivimi uspešnica-
mi, kot so Hot In the City,
White Wedding, Eyes Witho-
ut Face, Flesh for Fantasy,
To be a Lover, Mony Mony.
Pravi, da prihaja 

oborožen s svojim pank-
rokenrolovsko energičnim
nastopom, s Stevom Steven-
som in vsemi največjimi
uspešnicami ter nekaj prese-
nečenji ter dodaja: "Odlična
zabava bo."

Kot vodja skupine, ki je
odgovorna za začetek kulta
mladih, Generation X, je bil
Idol eden od prvih britan-
skih punkerjev, ki so zadali
udarec staremu roku s pes-
mimi, kot so Ready, Stedy,
Go, Wild Youth, Your Ge-
neration in Dancing with
Myself, in so zaznamovale
tudi začetek njegove samo-
stojne kariere. Svojo upor-
niško pankersko držo je po-
vezal z melodičnim, a udar-
nim rokom in ustvaril pes-
mi, ki so postale klasika.
Billy Idol je fantastičen kon-

certni izvajalec (večkratni no-
miniranec za nagrado Gram-
my), ki navdušuje z udarno
rokersko energijo, ekspresiv-
no vokalno interpretacijo in
močno karizmo. 

Skupaj z dolgoletnimi so-
delavci (kitaristom Stevom
Stevensom, basistom Step-
henom McGrathom in klavi-
aturistom Derekom Shereni-

anom) sta v novi Idolovi sku-
pini še kitarist Billy Morri-
son in bobnar Jeremy Col-
son. Morrison je eden od
ustanoviteljev benda Camp
Freddy in frontman Circus
Diablo, v preteklosti pa je ig-
ral pri The Cult, Stimulator,
Doheny in Into A Circle; Col-
son je sodelavec Morrisona v
skupini Circus Diablo, znan

pa je tudi po delu s kitarskim
mojstrom Stevom Vaijem.

Legendarni roker je v ev-
ropsko poletno turnejo vpel
koncertne datume v Nemčiji,
Švici, Srbiji, Makedoniji, na
Češkem in v drugih evrop-
skih državah, med njimi pa
ga ne zamudite konec junija
(prvič) tudi v ljubljanski Hali
Tivoli. 

PRIHAJA OBOROŽEN S
PANKOM IN ROKENROLOM
V Ljubljani bo 24. junija nastopila legendarna ikona Billy Idol s Stevom Stevensom in skupino. Ker bo
idol v Sloveniji prvič, si lahko obetamo dober koncertni dogodek. 

Alenka Brun
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HUMOR, POTOPIS

d samega ugod-
ja smo pred spa-
njem pokusili
še tisti cabernet
od zjutraj, iz

moldavskega Purcarija. Za

nami je bila res naporna ne-
delja. Lahko bi rekel, da se
nam je v enem dnevu zgodil
kar cel teden, od podkupova-
nja policije, obiska v prestižni
vinariji, večurnega čakanja na
meji in strahu, da nam bo
zmanjkalo bencina, do izgi-
nulega kampa in na koncu
čudežne nastanitve v turistič-
nem naselju tisočerih lučk.
Neke vrste "kičasta popol-
nost" in raznobarvno razsvet-

ljenstvo se je nadaljevalo tudi
v sobah. Oprema sobe je sicer
običajna za tak standard, so-
lidna postelja, omara, hladil-
nik, televizor in seveda klasič-
ni dodatki v slogu celotnega
naselja, imitacija nekakšnega
kipca nad posteljo, lovska ura
na steni in nekaj sobnih palm
ter predvsem poudarek na
razsvetljavi. Luč nad posteljo
je svetila izza kipca in nekakš-
nih zidnih vijug, lahko pa si
izbiral živahnejšo zeleno ali
pa modro vijoličasto luč. Ko
sem v kopalnici iskal tuš, sem
ugotovil, da je sredi prostora
na stropu tuš, kabina pa je
pravzaprav cela kopalnica s
školjko in umivalnikom vred.
To je špricalo kot od vraga in
po enem tušu je bila kopalni-
ca za naslednjih nekaj ur po-
plavljena. Vse v vsem smo se
zavedeli, da ni niti najmanj-
šega razloga, da se ne bi do-
bro naspali, še posebej, ker
nas je naslednji dan čakalo
kopanje v Črnem morju, po-

poldne pa ogled Odese. O
tem, kako je Črno jezero pod
Triglavom prava toplota v pri-
merjavi z njegovim večjim
bratom Črnim morjem, pa
prihodnjič.

igri so modeli:
Bohinj, Rdeča
zvezda in Neue
S l o w e n i s c h e
Kunst.Medtem

ko bomo državljani Slove-
nije v nedeljo svoja domo-
ljubna čustva na vsaj dva
različna načina zlivali na

referendumske glasovnice,
smo v posebnem bančnem
depoju na Kajmanskih oto-
kih odkrili že vnaprej pri-
pravljene tri različice doku-
menta arbitražnega tribu-
nala. Naš mojster za depo-
je, sicer pa foto monter Ju
Wan, nam je tik pred za-
ključkom redakcije postre-
gel s tremi dokumenti,
med katerimi bo tribunal

na koncu izbral in v ratifi-
kacijo Slovencem in Hrva-
tom ponudil le enega. V
nekaj besedah vam pred-

stavljamo vse tri različice
in ob tem v podkrepitev 
dodajamo tudi slikovno
prilogo.

Igor Kavčič

O

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

V današnji Temi dneva, ob 9.15, bomo govorili o menjavi oken.
Izvedeli boste, kaj so energijsko varčna okna in kdo je upravičen
do subvencij Eko sklada. V oddaji boste s svojimi vprašanji lah-
ko sodelovali tudi poslušalci. Ob 10.30 boste med drugim sliša-
li, kdaj bo potekal vpis gledališkega abonmaja v Linhartovi dvo-
rani, ob 15.30 pa bo še zadnjič v tem tednu skupna informativ-
na oddaja gorenjskih radijskih postaj potekala iz našega studia.
V soboto po 16. uri si bomo oprtali Radijski nahrbtnik, na pot pa
se bomo podali tudi v nedeljo po 13. uri - obiskali bomo Jeseni-
ce in Žirovnico. V noči z nedelje na ponedeljek se bomo potepa-
li po ZDA - svoje izkušnje, prigode in nezgode bosta v SNOPU-
u predstavili Eva Pretnar in Mojca Bešter. V ponedeljkovi odda-
ji Se res poznamo, ob 9.15, bo naš gost Miro Kozelj. V torkovem
SNOP-u boste lahko prisluhnili pogovoru z dramskim igralcem
Brankom Završanom. Sredina Tema dneva vas bo seznanila s
programom SVIT, od ponedeljka do četrtka pa ob 13.30 obuja-
mo spomine na začetke delovanja Radia Kranj. V jutranjem pro-
gramu pa Megasrca z Megasrčka ob 8.45. 

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

V petek bomo šli na teren, na obisk k bolnikom in slišali, kako do-
življajo obisk duhovnika na prvi petek. Ob 13.15 bomo med drugi-
mi slišali, v katerih primerih je dobro jesti češnje. Ob 20.30 vablje-
ni v Zambijo, z besedo in glasbo. V soboto ob 11. uri bo v živo v
studiu p. Christian Gostečnik, tema: Čustveni svet staršev. V ne-
deljo med 17. in 19. uro bomo med drugim predstavili gostovanje
gledališče skupine iz Buenos Airesu, ki prihaja z igro Veliki oder
sveta. Ob 19. uri bomo v posebni oddaji spremljali izide referen-
duma o sporazumu o arbitraži. V torek se bomo ves dan javljali iz
terena in spoznavali utrip Grozdetovih krajev. V sredo ob 17. uri
bomo pred Slovenskim evharističnim kongresom in beatifikacijo
mučenca Alojzija Grozdeta v studiu gostili različne goste, ki nam
bodo približali ta dogodek. Od četrtka do sobote bomo spremlja-
li dogajanje v vseh devetih župnijah, kjer se bo ustavila milostna
podoba Marije Pomagaj z Brezij na romanju v Celje. 

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

Oddaja Doktor Petek se bo začela ob 13.10, govorili bomo o hra-
ni, ki čisti telo. Ob 16. uri bo na vrsti Razgled s Triglava na obči-
no Bled, po 19. uri pa pogovorna oddaja s psihologom Andre-
jem Debeljakom. Sobotno jutro bo namenjeno otroškemu pro-
gramu, Razgled s Triglava na občino Žirovnica bodo sledili kas-
neje, po 13. uri se bo začela Beseda mladih. V nedeljo bomo ob
10.10 obiskali vrtec v Kranjski Gori, male oglase sprejemali po
11. uri, ob 13.10 pa z gostjo Marijo Švagelj predstavili knjigo Va-
lentina Oitzla. Ponedeljek bo po 13. uri bolj športno obarvan, v
torek pa boste že ob 8.10 iskali rešitev uganke v oddaji Gorenj-
ska, tu smo doma. Ob 10.30 boste lahko glasovali za naj gorenj-
skega športnika, ob 15.10 bomo pregledali ponudbo prostih de-
lovnih mest na Gorenjskem, ob 16. uri pa boste lahko slišali pre-
gled dogodkov v občini Bohinj. V sredo bomo ob 9.10 govorili o
naših malih prijateljih. Ob 16.00 bomo pregledali dogajanje v
občini Jesenice, ob 18.10 se bo začela oddaja Moda in čas. V če-
trtek bo po 9. uri na sporedu oddaja Triglavski zeleni vrtiček. Po
13. uri bo program v znamenju kulture, večer pa se bo zaključil
z zimzelenimi in povabilom Dragana Arija. 

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

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

Danes ob devetih bomo spregovorili o gorenjskem dnevu civil-
ne zaščite in jutrišnjem regijskem preverjanju ekip prve pomo-
či, ob enajstih vas povabili na Zarjin festival, ob pol enih izbrali
dogodek, ki odmeva, popoldne pa obiskali Brda in spregovorili o
ocenjevanju slovenskih mest v okviru akcije Moja dežela, lepa in
gostoljubna. V sobotnem kvizu vas bomo povabili na Večer slo-
venskih viž v narečju, ki ga pripravljamo prihodnji petek zvečer
na škofjeloškem "plac", popoldne bo v znamenju športa, večer
pa bo popestrila Desetnica. Naš tokratni nedeljski gost ob deve-
tih bo slovenski Joe Cooker, Daniel Rampre iz Žirov, v kmetijski
oddaji ob enajstih nam bo Janez Habjan povedal nekaj več o po-
rodih pri kravah, zvečer pa bomo spremljali rezultate referendu-
ma. Tudi ponedeljek bo namenjen referendumu, ob devetih
bomo spraševali tako zmagovalce kot poražence, ob enajstih pa
bodo na svoj račun prišli upokojenci, ki jim pripravljamo oddajo
V jeseni življenja. V torek ob devetih bomo spregovorili o petnajs-
tletnici društva Projekt človek ter delu terapevtske skupnosti v
Sopotnici, sledili pa bodo Vrelci zdravja in lepote. Aktualni bomo
tudi v sredo. Gostili bomo škofjeloškega župana Igorja Draksler-
ja, popoldne pa se prepustili lahkotnejšim temam in zabavnim
melodijam. V četrtek ob enajstih bomo reševali vaša vprašanja in
pobude, večerno vandranje s harmoniko pa bo v celoti v zname-
nju petkovega festivala, tokrat že desetega po vrsti.

S spačkom do Kijeva in nazaj (38)

KIČASTA POPOLNOST TUDI V SOBAH
Nedelja, v kateri se je zgodilo stvari za cel teden.

NA VOLJO SO 
TRIJE SPORAZUMI
Ne glede na rezultat nedeljskega referenduma
smo v roke dobili že pripravljen dokument
arbitražnega tribunala, v katerem ta predvideva tri
možne rešitve meje med Slovenijo in Hrvaško. 

Mali Brat

V

Svetlobno udobje izza kipca

Po kanalu so plavali precej
udomačeni labodi 
in račke.

Lesena izrezljana ura je
očitno dopolnjevala 
"nadstandard" sobe.

Model Bohinj: Gre za model vijugastega dostopa do 
odprtega morja, pri katerem prevladujejo leve in desne
šikane, kar hkrati omogoča tudi slovensko notranjo politično
uravnoteženost in tudi nekaj več manevrskih sposobnosti in
adrenalinskih užitkov pri izhodu na odprto morje.

Model Rdeča zvezda: Gre za starejši model morske 
razmejitve med Slovenijo in Hrvaško, ki je bil izdelan že v 
predkardeljevski dobi, a v času nekdanje države ni bil smiseln.
Po njem so izhodi na odprto morje in v sosednji državi možni
skozi zvezdne krake, kar kaže na našo diplomatsko ostrino.

Neue Slowenische Kunst: To je najsodobnejši model
razmejitve, ki je izdelan na podlagi gibanja NSK in Laibach.
Zagovarjajo ga večinoma intelektualci in domoljubi, saj
izhod, oblikovan kot jelenovo rogovje, predstavlja tudi 
esenco slovenske samozavesti in lastne državnosti.
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Iskrica"

Spoštovana Tanja. Skoraj ved-
no pogledam vaše odgovore in
navsezadnje sem se odločil, da
vam pišem tudi jaz. Zanima
me namreč, kako mi kaže v lju-
bezni, kjer do sedaj nisem imel
sreče. Ali lahko v kratkem pri-
čakujem kaj več in obetavnejše-
ga od osebe, za katero bi si že-
lel? Ali si bom ustvaril druži-
no? Hvala vam in lep pozdrav.

Pravite, da v ljubezni niste
imeli sreče, jaz bi rekla, da
enostavno še do sedaj niste
spoznali tiste prave osebe, v
katero bi se resnično zaljubi-
li in ji dali svoje srce, ter ona
vam. Letos boste začeli izva-
jati uspešne in srečne spre-
membe na vseh življenjskih
področjih, ki vam veliko po-
menijo. Ena izmed teh je
tudi sprememba doma, saj
vam vidim selitev povezano
z načrtovanjem družine.

Tudi osebna duhovna rast
vam prinese veliko sonca. V
zadnjih treh mesecih leta bo-
ste postavljeni pred odločit-
ve, ki bodo sicer težke, saj
vam v celoti spremenijo ri-
tem, ki ste ga vajeni, a želja
bo tista, zaradi katere greste
korak naprej v lepo prihod-
nost. Do določene osebe bo-
dite bolj odprti in odločni in
seveda, ustvarite si družino.
Lep pozdrav.

"Marec"

Vaši odgovori so mi zelo všeč.
Sedaj tudi jaz prosim za odgo-
vor v Gorenjskem glasu. Imam
težave z zdravjem in me zani-
ma, ali se mi bo stanje kaj iz-
boljšalo. Najhujše so težave s
sklepi in hrbtenico. Ker imamo
kmetijo, me zanima, kaj bo z
njo, ki je še vedno last tasta.
Midva z možem pa ne bova
več zmogla. Hvala za odgovor.

Hvala vam, ker spremljate
mojo stran. Zdravstveno sta-
nje se vam ne bo poslabšalo,
samo izboljšanje pa vam pre-
cej niha. So dnevi, ko se poču-
tite v redu in brez bolečin, in
so dnevi, ko vam vsak korak
predstavlja težko oviro. Veliko
je odvisno od vremena in va-
šega psihičnega počutja. Ne
smete se toliko obremenjeva-
ti. Čez čas bo kmetija last va-
šega moža in skupaj jo naprej
vodita, saj v bližnji prihodno-
sti ni videti, da bi jo predala v
druge roke. V roku dveh ali
treh let pa dobita pomoč naj-
manj dveh oseb, ki pa nista
vaša otroka. Tako bo veliko
lažje in kmetija ne propade.
Želim vam čim več dni brez
bolečin, vse lepo in srečno.

"Sivi"

Zdravo, vsak teden prebiram
vaše odgovore v Gorenjskem

glasu, in kot vidim, so bralci
zelo zadovoljni. Jaz pišem prvič
in prosim, če mi poveste, kaj se
bo dogajalo v najinem odnosu
z možem. Bo kdaj kaj bolje in,
če bom še naprej v tej službi, in
kako kaže pri financah. Hvala.

Kot že veste sami, vajin odnos
že dolgo šepa. Kljub raznim
razočaranjem ste še vedno pri-
pravljeni vlagati v zakon, saj
vam ta vrednota veliko pome-
ni. Naučiti pa se morate kaj
narediti samo za sebe in ne
biti odvisni od njegove dobre
volje. Ko vam bo to uspelo, se
izboljša tudi vajin odnos. V
službi vam ne vidim posebnih
sprememb. Razmišljali boste
o večjem finančnem izdatku in
načrt vam v celoti uspe. Sploš-
no denarno stanje se kmalu iz-
boljša. Lepo vas pozdravljam.

TANJA ODGOVARJA

KAJ NAM PRINAŠA TA TEDEN
Razveseljevale nas bodo razne športne aktivnosti in bomo
zaradi njih polni energije. Dan bo lep in preživeli ga bomo
v razposajenem vzdušju

5. junija 2010
Sobota 
Svetko, Nande, Dore

Nekateri sami, drugi v družbi bomo delali načrt, kako naj
bi čim lepše preživeli poletje, oziroma dopust, ki ga res že
težko pričakujemo. Pot se obrestuje.

7. junija 2010
Ponedeljek
Robert, Anja, Bogomil

Srečanje, ki nas čaka, bo nepozabno in naredili bomo vse,
da se to še kdaj ponovi. Mnenje okolice nas bo naredilo
nervozne, a se ne smemo pustiti.

8. junija 2010
Torek
Medard, Vilč, Zmaga

Malo osamljenosti včasih ne škodi. Da se človek ozre vase,
v svoje srce in se vpraša, kam me pelje pot, naj stopim ko-
rak desno ali levo ali pa sploh ne.

9. junija 2010
Sreda
Primož, Tic, Felicijan

Na področju, ki nam veliko pomeni, bomo napredovali.
Nekaterim bodo to poslovne zadeve, drugim čustvene. V
vsakem primeru bomo zadovoljni.

10. junija 2010
Četrtek
Greta, Bogomila, Biserka

Dan nam bo prekratek, saj nas čaka veliko dejavnosti, sicer
prijetnih, a vseeno utrujajočih. Z rezultati bomo zadovoljni
še bolj, ker dobimo pohvalo.

11. junija 2010
Petek
Barnaba, Urh, Zala

6. junija 2010
Nedelja
Mile, Norbert, Dida

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

Pred nami je kar naporen dan. Lahko da nas razočara nek-
do, od kogar veliko pričakujemo. Na koncu dneva pa nas
prijetno razveselijo novice.

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Posvetili se boste svojim raznolikim hobijem in skušali
izkoristiti vsak trenutek samo za sebe in svojo osebno
srečo. Saj veste, vedno se razdajate samo drugim, vi
sami pa ponavadi izvisite. Veliko stvari se vam bo obrni-
lo na bolje, bodite brez skrbi!

Bik (22. aprila - 20. maja)
Tudi, če se boste še tako branili, se avanturi ne boste mo-
gli izogniti. Možnost, da zraste v trajno vezo, bo, a odvis-
no bo le od vas. Priznali si boste, da ste tudi vi ranljivi in
ljubezni še kako potrebni. Pričakujte finančni priliv.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Obetajo se vam prijetni dogodki in čez cel teden se vas
bo držala dobra volja. Izkoristili boste vsako možnost le-
pih trenutkov in nihče, čeprav bi rad, vas ne bo mogel
spraviti iz tira. Zvezde vam bodo naklonjene tudi na de-
lovnem mestu. Izkoristite priložnosti.

Rak (22. junija - 22. julija)
Srečo imate na dosegu roke, ki pa je ne upate sprejeti.
Strah pred neznanim vas ohromi in vam že v naprej vse
podre. A če ne boste poizkusili, nikdar ne boste vedeli.
Skrbi, ki si jih boste delali glede denarja, bodo neuteme-
ljene.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
V zadnjem trenutku boste ujeli svojo največjo priložnost.
Seveda obljuba dela dolg in nekdo še vedno čaka, da se
končno le spomnite nanj. Ker porazov ne prenašate naj-
bolje, se potrudite in pohitite, saj veste, priložnost zamu-
jena ne vrne se nobena.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Pri financah bodite te dni še posebej pazljivi, saj veste,
pri zapravljivosti nimate prave mere, saj se vam takrat
čas ustavi. Težave, ki vam že nekaj časa ne dajo spati, se
vam pozitivno rešijo. Na koncu tedna bo zelo pestro in
zanimivo.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Poskrbeli boste za svoje zdravje in si v prvi vrsti priskrbe-
li miren oddih. Slaba vest bo odveč, čeprav vas bo
spremljal občutek, da si ne smete privoščiti malce lenar-
jenja. Pri financah se bremenite že nekaj časa in ne vidi-
te pravega izhoda. Vložili boste še več truda in boste pre-
senečeni.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Na vidiku imate večji denar, s tem pa bo tudi splošno po-
čutje veliko boljše. Ker preveč premišljujete in razčlenju-
jete vse mogoče stvari, gre mimo vas veliko priložnosti,
ki bi vam precej spremenile življenje. Ne pozabite kupiti
darila.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Vaše počutje bo zelo pozitivno. Imeli boste občutek, da
vam gredo stvari kot po maslu. Pri denarju boste obrnili
nov list. Tudi poslovno vam bo uspelo, da boste stvari
lahko pripeljali tako daleč, kot si želite. Četrtek bo vaš
srečen dan. Novice ...

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Težave, ki se vam bodo pojavile na delovnem mestu,
bodo v lažji obliki premostljive, a vseeno se boste ustra-
šili. Presenečenje se vam odpira v obliki financ, tako da
boste lahko poravnali stare obveznosti, ki vas bremenijo
že kar nekaj časa.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Odločili se boste za temeljit pogovor z ljubljeno osebo.
Ugotovili boste, da od vas pričakuje več, kot ste si lahko
mislili. To spoznanje vas za nekaj časa postavi na mrtvo
točko, a ker je ljubezen, se bo našla tudi prava rešitev. 

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Sami pri sebi boste razmislili, kaj je sploh tisto, česar si
želite. Naslednji korak pa je uresničitev le-tega. Spre-
membe bodo večje, kot si sploh lahko mislite. Poguma
vam ne bo primanjkovalo, saj bodo želje večje od same-
ga strahu.

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".

Pojem ta ranjuje,
pušča brazgotine,

vsak se ga sramuje,
tudi kdaj oprime.

Izžrebali in nagradili
bomo dva pravilna odgo-
vora (enega, ki ga bomo
prejeli preko SMS, in dru-
gega, ki ga bomo prejeli
po pošti). Nagrado boste
prejeli po pošti. Pravilna
rešitev zadnje objavljene
uganke se glasi narcisa-
ključavnica. Izžrebali smo
Petra Freliha in Nado
Mertelj.



PETEK_04. 06. 2010 07

NAGRADNA KRIŽANKA
Želimo vam veliko uspeha pri 

reševanju nagradne križanke.

Rešitve nam pošljite 

najkasneje do srede, 16. junija, 

na naslov: Gorenjski glas, 

Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

ali jih oddajte v nabiralnik 

na naši poslovni stavbi. 

Prva nagrada je zgoščenka 

z naslovom Ljuba si, 

pomlad zelena, drugi dve 

pa knjižica Dobra in zdrava zelenjava.
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adio Belvi je v
kranjskem Kolose-
ju De Lux pripravil
uvodni program ob
medijski premieri

Seksa v mestu 2. Goste je ča-
kala rdeča preproga, štiri brh-
ka dekleta pa so s pomočjo
oblačil, ličenja in spretnega
frizerja spremenili v glavne
igralske like iz omenjenega
filma. V slovenskih Carrie,
Samanthi, Charlotte in Mi-
randi smo tako spoznali do-
mače lepotice Majo Jamnik,
Karin Škufca, Majo Cotič in
dekle, ki jo izbral Radio Belvi:
Tadejo, ki se je v novi preob-
razbi a la 'seks v mestu' poču-
tila super. 

Film zaradi svoje modne
note, številnih oblek, deluje
glamurozno. Je pravzaprav
prava modna revija prestiž-
nih znamk v malem. Barvi-
tost, eleganca, urbanost, ne-
žnost, posebnost oblačil, pa
tudi Abu Dabi, gejevska poro-
ka, labodi in Liza Minelli na-
redijo vtis, vendar je to pre-
težno že vse, preostala vsebi-
na filma je pač vsebina na
temo 'seks v mestu'. Dobri
dve uri filma, ki je v prvi vrsti
namenjen ljubiteljicam lepe-
ga, sta sprožili različna mne-
nja. Nekateri menijo celo, da
je na trenutke rahlo dolgoča-
sen in razvlečen, medtem ko
je mene bolj zmotil mikro-
fon, ki je filmarjem kar na-
prej uhajal v kader. Zanima
pa me, koliko se je po njego-

vem prihodu v kinematogra-
fe povečal obisk turistov v
Abu Dabiju. Predvsem tistih
z debelimi denarnicami.

Film ponovno v ospredje
postavi večne prijateljice in
najbolj vroče newyorške mod-
ne poznavalke, ki še vedno
ugotavljajo, da je ljubezen še
vedno velika uganka. Carrie
(igra jo Sarah Jessica Parker)
se sooča z ljubosumjem, ko
se njena Živina odloči, da so
mu ljubši črno-beli filmi in
kavč, na katerega je čakal več
kot leto dni; Charlotte (igra jo
Kristin Davis) in Miranda
(igra jo Cynthia Nixon) pa se
borita s težavnim družinskim
življenjem. Prva ugotavlja, da
njena varuška ne nosi nedr-
čka in ni ravno prepričana,
kako na to gleda njen mož,

medtem ko druga prenaša
starejšega partnerja v pravni
firmi in počasi ugotavlja, da
se bliža čas, ko bo treba po-
iskati prijaznejšo službo.
Miss Razvrata Seksa v mestu
pa se ni nič spremenila. Sa-
mantha (igra jo Kim Cattrall)
po stari navadi in pri svojih 52
letih želi ostati mlada. Ko po
spletu okoliščin naleti na bo-
gatega šejka iz Abu Dabija, jo
ta povabi v svoj hotel in ona
povabilo sprejme, vendar le
pod pogojem, da gredo z njo
tudi njene tri prijateljice.
Tako se začne puščavska
avantura, ko dekleta doživijo
orientalsko razkošje, izklesa-
ne arabske mladeniče, že sko-
raj pozabljene ljubezni iz pre-
teklosti pa poskrbijo za prave
romantične skušnjave.

DRUŽABNA KRONIKA

V sredo so za srečne izžrebance in izbrance, ki so si
ogledali Seks v mestu 2 v kranjskem Koloseju De Lux,
skrbela tri simpatična kranjska dekleta, Belvijeve
hostese: Neja, Tjaša in Petra. / Foto: Tina Dokl

SEKS V MESTU
Tokrat drugič. Lepe ženske, še lepši hotel v Abu Dabiju in seveda, krasne obleke. Kdo še potrebuje
slavni Fashion Week v New Yorku, ko imamo 'seks v mestu'?

Alenka Brun

R

Dekleta so se do Koloseja pripeljale, pričakala pa jih je rdeča
preproga. / Foto: Tina Dokl

Slovenske Carrie, Samantha, Charlotte in Miranda v 
kranjskem Koloseju / Foto: Tina Dokl

Za prijetno družbo in uvod sta skrbela belvijevca Gregor
Murn in Saša Zadnik. / Foto: Tina Dokl

Moda je prvo načelo filma. Tako enke, kot dvojke.Abu Dabi je zabaven. / Foto: arhiv distributerja

Živina je tokrat že Carrin mož, vendar to ne pomeni, da njun
zakon ni včasih na preizkušnji. / Foto: arhiv distributerja
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PETEK, 4. 6. 2010,

11. ZLATA VOŠČENKA,
festival narodnozabavne glasbe
z začetkom ob 20. uri
Po tekmovalnem delu bo zabava s plesom 
in koncert ŠPELE GROŠELJ. Vstopnine ni.

SOBOTA, 5. 6. 2010,

VELIKA OTROŠKA ZABAVA
z otroškimi delavnicami, 
z začetkom ob 15. uri
Gledališče FRU-FRU pa se bo predstavilo z igrico Rdeča Kapica.

NEDELJA, 6. 6. 2010,

2. Mednarodno tekmovanje harmonikarjev
za pokal Kranja in 19. Gorenjsko prvenstvo
harmonikarjev Besnica 2010
z začetkom ob 12.30 
Po tekmovanju nas bo zabaval 
domači ansambel Besniški kvintet.

BESNIŠKA 
VOŠČENKA 2010
bo potekala pod velikim šotorom pri OŠ Besnica
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice




