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Župani s koalicijo 
ali brez nje
Nekateri župani so kmalu po volitvah
za lažje sprejemanje pomembnih od-
ločitev sklenili koalicijske pogodbe ali
so to storili že celo pred volitvami,
ponekod pa poskušajo vladati brez
koalicij, a jim to že povzroča težave. 
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AKTUALNO

Pretežno jasno bo z občasno
nekoliko povečano oblačnostjo.
Zjutraj bo ponekod megla.
Predvsem v višjih legah bo 
precej topleje.

VREME

jutri: precej jasno ..
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Jezero je onesnaženo
Na Blejskem jezeru so opazni "oto-
čki" rdeče barve, ki kažejo na organ-
sko onesnaženje. Kdo je za to kriv: ali
vse bolj intenzivni lov na krape, kot
ugotavlja stroka, ali neurejena kanali-
zacija in meteorne vode, kot so pre-
pričani ribiči.
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GG+

Druga priložnost 
za prezadolžene
V senci odmevnih prisilnih poravnav
in stečajev podjetij je v Sloveniji ved-
no več osebnih stečajev, ki jih je okto-
bra 2008 tudi pri nas uvedel zakon o
finančnem poslovanju, postopkih in-
solventnosti in prisilnem prenehanju.
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Preselili so gnezdo 
štorkelj
Na dimniku stanovanjske hiše v Te-
netišah je zadnjih osem let gnezdil
par belih štorkelj z mladiči, v času, ko
je družina v toplih krajih, pa so se
gnezdo odločili prestaviti na nov
drog. 

24

NA KONCU

64 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Boštjan Bogataj

Kranj, Ljubljana - Na javnem
razpisu Evropskega sklada
za regionalni razvoj oziroma
gospodarskega ministrstva
Razvojni centri slovenskega
gospodarstva so bili potrjeni
kar štirje gorenjski projekti,
pri še enem je vodilni part-
ner podjetje lanska gorenj-
ska gazela, podjetje Seaway
Group. Namen razpisa je
spodbuditi vzpostavitev in
delovanje razvojnih gospo-
darskih centrov za dolgoro-
čen razvoj prijavljenih vse-
bin, ki bodo omogočili teh-
nološki preboj na področjih,

kjer Slovenija že ima kritič-
no maso znanja. 

"Želeli smo, da bi ta drago-
cena razvojna sredstva dobili
najboljši projekti v Sloveniji.
Ne gre toliko za nova delovna
mesta kot za razvoj proizvo-
dov z višjo dodano vrednost-
jo. Med njimi je uspela tudi
lesnopredelovalna industrija,
kar mi daje upanje, da bodo
zmogli narediti korak na-
prej," je ob predstavitvi izbra-
nih projektov povedala minis-
trica Darja Radić. Ministrstvo
za gospodarstvo bo podprlo
17 projektov v skupni vredno-
sti 425 milijonov evrov, od
tega je pričakovana vrednost

evropskega sofinanciranja vi-
soka skoraj 180 milijonov ev-
rov. Ministrica je še poudari-
la, da je tudi med projekti, ki
niso uspeli na razpisu, veliko
kakovostnih, ki bi se jih spla-
čalo podpreti.

Dobrih sedem milijonov
evropskih evrov bo prejel
projekt Razvojni center (RC)
za nove materiale Jesenice
vodilnega partnerja Ocean
Tec, ki se bo večinoma izvajal
v občini Jesenice. Več kot 12
milijonov evrov bo šlo RC za
informacijske in komunika-
cijske tehnologije glavnega
partnerja Iskratel iz Kranja. 

Za Gorenjsko 24 razvojnih milijonov
Prek evropskega sklada za regionalni razvoj se bo Gorenjska s petimi 
projekti lahko razvijala inovativno in hitreje.

S petimi projekti bo Gorenjska postala inovativnejša. Na sliki: v kranjskem Iskratelu bodo
pospešeno razvijali IKT tehnologije. / Foto: Gorazd Kavčič 
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Boštjan Bogataj

Jesenice - Potem ko se je v
javnosti pojavil dokument, po
katerem bi v Acroniju, članu
Slovenske industrije jekla
(SIJ), do poletja odpustili 269
delavcev, se razburjenje v naj-
večjem jeseniškem podjetju
še ni poleglo. "V sredo sem
se sestal z direktorjem, ven-
dar le na kratko. Dogovora s
sindikati o odpuščanjih v letu
2011 ni bilo in ga ne bo, pa
naj govori, kar hoče," je oster
predsednik sindikata SKEI
Marjan Žurman.

Enako je včeraj potrdil tudi
glavni direktor Slavko Kana-
lec: "Nimamo programa pre-
sežnih delavcev, saj ne načr-
tujemo zniževati števila za-
poslenih, le nadomeščali ne

bomo odhajajočih sodelav-
cev." Decembra lani so se
uprava in sindikati dogovori-
li o odhodu 43 delavcev, ven-
dar le tistih, ki so imeli pogo-

je za predčasno upokojitev,
dogovorov o nadaljnjem
zmanjševanju števila zapo-
slenih po zagotovilih Žurma-
na ni bilo, Kanalec pa pravi,

da letos le nadaljujejo z reali-
zacijo lanskih ukrepov.

"Do odpuščanj sploh ne bi
smelo priti, saj nas primanj-
kuje. Dela je dovolj, naročila
odlično kažejo, plani so opti-
mistični," pravi sindikalist.
Prihodnost Acronija do leta
2025 je opredeljena v več sce-
narijih, pravi glavni direktor,
katerega bodo izbrali, pa še
ne ve: "Nenehno se bomo pri-
lagajali, posodabljali proiz-
vodnjo in ohranjali konku-
renčnost." Acroni je leto 2010
zaključil z 1,6 milijona evrov
dobička, letošnji naj bi zrasel
na 18 milijonov oziroma
bodo dosegli 484 milijonov
evrov realizacije. Prihodnji te-
den se bo Marjan Žurman se-
stal s Tiborjem Šimonko,
predsednikom uprave SIJ.

Programa presežnih delavcev ni 
V Acroniju je vodstvo skrivoma pripravljalo seznam presežnih delavcev. Danes nova pojasnila vodstva.

Avtomatizacija proizvodnje ni razlog za odpuščanje, pravi
Marjan Žurman: "Vzdrževalci nimajo s tem nič, enako 
komercialisti in drugi. Argumenti so privlečeni za lase." 
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V torek, 8. februarja, je slovenski kulturni praznik, 
zato bo naslednja številka Gorenjskega glasa izšla 

že dan prej, v ponedeljek, 7. februarja.

Simon Šubic

Kamnik - V torek so v sklopu
kriminalistične akcije na ob-
močju več policijskih uprav
izvedli trinajst hišnih pre-
iskav. Na Policijski upravi
Ljubljana, ki vodi kriminali-
stično preiskavo, so glede zad-
njih aktivnosti redkobesedni,
saj so pojasnili le, da vodijo
predkazenski postopek zo-
per več oseb, osumljenih sto-
ritve uradno pregonljivega
kaznivega dejanja s področja
gospodarske kriminalitete,
zlorabe položaja ali pravic na
škodo podjetja iz okolice

Ljubljane, v hišnih preiskavah
pa so zasegli predmete, po-
membne za predkazenski
postopek. Po neuradnih po-
datkih je kriminalistična pre-
iskava usmerjena predvsem
v ozadje prevzema Svilanita
izpred nekaj let. Tako naj bi
bili kriminalisti v torek tudi
na sedežu kamniškega pod-
jetja, ki ga zadnja leta vodi
Mojca Šubic, po nekaterih
podatkih pa tudi v kranjski
Iskri ISD in na domu njene-
ga direktorja Jureta Tepine.
Nobenega od njiju se v za-
dnjih dneh ni dalo priklicati. 

Preiskava ozadja 
prevzema Svilanita

� 17. stran

� 8. stran
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANICA GARTNER iz Srednje vasi v Bohinju.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Ste kaj romantični?
Bliža se valentinovo. Praznik, ki smo ga uvozili iz tujine, a se
ga vsako leto bolj razveselimo. Zakaj pa se ne bi ta dan ime-
li še posebej radi in izkazali kakšne dodatne pozornosti ti-
stim, ki jih imamo radi? Gorenjski glas vse naročnike, ki si
upate izraziti ljubezen do ljubljene osebe, vabi, da sodeluje-
te v nagradni igri za bogato nagrado - romantično večerjo za
dve osebi v restavraciji Brioni v Kranju. Vse, kar morate sto-
riti, je, da napišete pismo, v katerem poveste, kaj čutite do
nekoga, ki ga imate radi, zakaj in kaj vam je še posebej všeč
pri njem/njej. Če imate navdih za rime, nam lahko pošljete
tudi pesmico. Ne pozabite pripisati še svojih kontaktnih 
podatkov. Vašo pošto pričakujemo po klasični pošti na 
naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj ali na e-naslov:
koticek@g-glas.si najkasneje do srede, 9. februarja

Kreslinov koncert 

Zaradi ogromnega odziva in zato, da bomo razveselili čim
več naročnikov, smo se odločili, da podelimo po eno vstop-
nico za ogled koncerta. Pred tem smo se seveda pozanima-
li, da so vstopnice še na voljo za nakup, sedežnega reda pa
tudi ni. Srečni nagrajenci, ki jih je določil žreb in so pravilno
odgovorili, da bo posebna gostja na koncertu Severa Gjurin,
so: Tončka Bizjak iz Mavčič, Franc Kavčič iz Škofje Loke,
Olga Posavec iz Nakla, Ivanka Hafner iz Žabnice, Cvetka
Kern iz Kranja, Marija Vereš iz Šenčurja in Sonja Verbič iz
Nakla. Nagrajencem čestitamo!

Nagrajenci nagradnih križank

Geslo nagradne križanke iz Gorenjskega glasa št. 4 je: Hiša
kulture z Aljano v torek na GG. Nagrajenci so: Pavla Zupan,
Blejska Dobrava; Miro Roblek, Preddvor, in Marička Rako-
vec, Kranj.
Geslo nagradne križanke iz Gorenjskega glasa št. 5 je: Topli
dnevi so tu prezgodaj. Nagrajenci so: Anica Svetina, Jeseni-
ce; Maja Nosan, Zg. Besnica, in Edita Mavčič, Preddvor.
Vsem nagrajencem čestitamo!

Danica Zavrl Žlebir 

Bohinjska Bela - Od leta
1992, ko si je bilo mogoče
prvič ogledati usposobljenost
pripadnikov takratne Terito-
rialne obrambe za bojevanje
v gorskem svetu, je Gorska
šola Slovenske vojske dose-
gla že velik napredek. Samo-
stojno deluje od leta 1996,
od leta 1999 je polnopravna
članica mednarodnega zdru-
ženja gorskih šol. Center od-
ličnosti za gorsko bojevanje
danes predstavlja osrednjo
enoto Slovenske vojske, nje-
no odličnost pa je prepozna-
la tudi mednarodna skup-
nost, je na Bohinjski Beli de-
jal podpolkovnik Boštjan
Blaznik. Na slovesnosti ob
potrditvi Večnacionalnega
centra odličnosti za gorsko
bojevanje je bila osrednja go-
vornica ministrica za obram-
bo Ljubica Jelušič, ki je nato

skupaj z načelnikom gene-
ralštaba SV generalmajor-
jem Alojzem Šteinerjem od-
krila napis na steni vojašni-
ce. Gorska šola je dokaz, da
se zna naša vojska pokazati
tudi v mednarodnem okolju,
proces pridobivanja odlično-

sti, začet leta 2004, pa naj
vodi še naprej, saj se želi več-
nacionalni center odličnosti
do leta 2015 razviti v Natov
center odličnosti, je dejala
ministrica. Gorništvo in pla-
ninstvo sta del slovenske na-
cionalne zavesti, naloge več-

nacionalnega centra odlično-
sti pa niso zgolj vojaške in
bojne, temveč tudi ozavešča-
nje civilnega prebivalstva o
tem, kako je treba gore spo-
štovati in jih obiskovati pri-
pravljen. Vojaški gorniki na-
mreč skupaj z gorskimi reše-
valci in drugimi svoje znanje
prispevajo tudi, ko rešujejo
življenja obiskovalcev gora.
Spregovorila je tudi o izkuš-
njah slovenskih vojakov iz
gorskega bojevanja, od prve
in druge svetovne vojne,
prek osamosvojitvene vojne
in današnjih izkušenj pri-
padnikov SV, ki sodelujejo
na mednarodnih operacijah
in misijah. Zavrnila pa je
tudi očitke, da Slovenska voj-
ska in ministrstvo za obram-
bo uničujeta okolje. Naspro-
tno: kar počnejo vojaški gor-
niki, kaže ravno na spoštova-
nje narave in okolja, je dejala
ministrica.

Mednarodni center odličnosti
Gorska šola Slovenske vojske na Bohinjski Beli je potrjena kot večnacionalni center odličnosti za 
gorsko bojevanje. Na slovesnosti govornica obrambna ministrica Ljubica Jelušič.

Ministrica Ljubica Jelušič z vojaškimi gorniki na Bohinjski
Beli / Foto: Gorazd Kavčič

Jože Košnjek

Hiša kulture Gorenjskega
glasa je v torek zvečer dožive-
la dobro obiskano predstavi-
tev knjige zgodovinarja dr.
Marjana Linasija iz slovenje-
graškega muzeja Koroški
partizani, protinacistični od-
por na dvojezičnem Koro-
škem v okviru slovenske
Osvobodilne fronte. Nad
osemsto strani obsegajoča
knjiga je razširjena doktor-
ska disertacija, ki jo je avtor
uspešno zagovarjal na ljub-
ljanski Filozofski fakulteti ju-
nija leta 2008. Knjigo je iz-
dala Mohorjeva družba v Ce-
lovcu. 

Zgodovinar dr. Marijan Li-
nasi je na predstavitvi knjige,
ki sta se je udeležila tudi
predsednik Zveze koroških
partizanov Peter Kuhar iz
Železne Kaple in koroški
partizan Bogo Mohar - Ston

iz Kranja, povedal, da je bil
partizanski odpor edini
omembe vreden protinaci-
stični odpor na območju Av-
strije, saj se je na dvojezič-
nem ozemlju krajši ali daljši
čas borilo okrog tri tisoč par-
tizanov, med katerimi je bilo

najmanj 927 domačinov.
Blizu tisoč oseb je bilo v tabo-
riščih. Od teh jih je umrlo
199. V partizanih pa je padlo
okrog tristo oseb, večinoma
domačinov. Ker je bila Koro-
ška po odstotku članov naci-
stične stranke na število pre-

bivalcev v vrhu rajha, je bil
odpor še bolj tvegan in nad-
zorovan, kazni pa najhujše.
Dr. Marjan Linasi opisuje
tudi zablode in prepire med
slovenskimi komunističnimi
voditelji, ki so vplivali tudi na
koroško partizanstvo in nje-
govo delovanje, ter likvidaci-
je okrog 120 Korošcev, ki so
jih partizani obtožili sodelo-
vanja z nacisti. Avtorju knji-
ge je bilo na predstavitvi po-
stavljenih nekaj vprašanj,
med njimi tudi to, če je kje
odkril podatek, da sta bila ne-
kdanja jugoslovanska politič-
na in vojaška funkcionarja
Stane Dolanc in Stanislav
Brovet prva leta vojne dijaka
celovške gimnazije in člana
Hitlerjeve mladine. Odgovor
za Stanislava Broveta, ki je
bil kot pomemben jugoslo-
vanski vojaški voditelj na-
sprotnik osamosvojitve Slo-
venije, je bil pritrdilen. 

Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Na pobudo prvaka
opozicije Janeza Janše je
predsednik vlade Borut Pahor
sklical sestanek predsednikov
parlamentarnih strank in vo-
dij poslanskih skupin. Tema
je bila zapiranje arhivov in no-
vela zakona o varstvu doku-
mentarnega in arhivskega
gradiva. Janez Janša je trdil,
da so nezakonito zaprli ar-
hivsko gradivo nekdanje taj-
ne politične policije, Službe
državne varnosti (SDV). Z
zaprtjem arhivov in z novelo
zakona o njih naj bi po Jan-
ševih besedah ščitili nekda-
nje akterje, povezane s tero-
rističnimi dejavnostmi SDV
v sosednjih državah. Janša je
navajal teroristično akcijo v
Velikovcu na avstrijskem Ko-
roškem leta 1979 in dejal, da
je bil o njej neposredno ob-
veščen tudi sedanji predsed-
nik države Danilo Türk.

Na srečanju vodij strank in
poslanskih skupin do dogo-

vora ni prišlo, predsednik
vlade Borut Pahor pa je zavr-
nil misel, da bi z novelo za-
kona ščitili nelegitimno in
nelegalno delovanje nekda-
njih sodelavcev SDV, pač pa
skuša zavarovati interese dr-
žave in narodnih manjšin.
Del arhivov še naprej ostaja
zaprt. O arhivih je razpravljal
tudi parlamentarni odbor za
kulturo, včeraj tudi komisija
za peticije, danes pa naj bi se
o njih odločali poslanci. Na
Janševe trditve o bombnem
atentatu v Velikovcu se je od-
zval tudi predsednik države
Danilo Türk. Slednji trdi, da
vanj nikakor ni bil vpleten
niti ni kakor koli sodeloval
pri njegovi pripravi. "Pred-
sednik republike odločno na-
sprotuje takšnemu destruk-
tivnemu političnemu delova-
nju, ki za dosego dnevnopo-
litičnih ciljev zavestno zlo-
rablja dogodke iz preteklosti
in z njimi manipulira," spo-
ročajo iz predsednikovega
urada. 

Del arhivov ostaja zaprt

Odpor koroških partizanov

Veliko ljudi, tudi s Koroške, se je udeležilo predstavitve
knjige o koroških partizanih. / Slika: Tina Dokl

Jože Košnjek

Cerkno - Blizu petsto borcev
in udeležencev NOB, voja-
kov Slovenske vojske, članov
Zveze veteranov vojne za
Slovenijo, policijskega vete-
ranskega združenja Sever in
članov svetovne federacije
vojakov gornikov IFMS iz
Italije in iz Slovenije se je na
smučišču Cerkno udeležilo
34. tradicionalne prireditve

Partizanske smučine Cerkno
45. Vsakoletno tekmovanje
je organizirano v spomin na
prve smučarske tekme v
okupirani Evropi 20. in 21.
januarja v Cerknem in okoli-
ci. Organiziral jih je štab 31.
divizije. V imenu te divizije
je udeležence Partizanskih
smučin nagovoril njen borec
Ivo Miklavčič iz Kranja, v
imenu občine Cerkno pa žu-
pan Miran Ciglič. Kljub hlad-

nemu vremenu je bila borbe-
nost smučarjev na vrhuncu.
Med drugim so jih spodbuja-
li tudi predsednik organiza-
cijskega odbora prireditve
polkovnik Miha Butara,
predsednik policijskega
združenja Sever za Idrijo in
Cerkno Stojan Kerčmar,
predsednik Zveze slovenskih
častnikov in podčastnikov dr.
Bojan Potočnik, predsednik
Zveze vojaških gornikov bri-

gadir Janez Kavar, predsed-
nika združenj vojaških in po-
licijskih veteranov Janez Pa-
jer in Miha Molan ter na-
mestnik poveljnika povelj-
stva sil Slovenske vojske bri-
gadir Andrej Osterman. Tek-
movanje so simbolično zače-
li člani skupine starodobnih
smučarjev Edmund Čibej iz
Predmeje in starodobni
smučarji na lok smučkah iz
Novakov.

Veterani in vojaki v Partizanski smučini



Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - Tudi lokalna politika
je politika, v občinske svete
so izvoljeni predstavniki
strank, vse pogosteje sicer
tudi predstavniki na videz
nepolitičnih list. Kot v držav-
ni politiki nekateri zavzame-
jo županom naklonjeno,
drugi pa opozicijsko držo. Za
nemoteno sprejemanje po-
membnih občinskih odloči-
tev zato župani pogosto
vzpostavijo koalicije, ki jim v
občinskih svetih omogočijo
večinsko podporo. Eno zad-
njih koalicij so sklenili v
Mestni občini Kranj, kjer je
župan Mohor Bogataj prido-
bil podporo šestih strank, pri
čemer ga ni motilo desno-
levo zavezništvo. S tem je od-
ločitvam v občinskem svetu
zagotovil 22 svetniških gla-
sov, na drugi strani ostaja 11
svetnikov "opozicijskih"
strank in list. Podobno dvo-
tretjinsko koalicijo je takoj
kmalu po lokalnih volitvah
oblikoval škofjeloški župan
Miha Ješe. Medtem ko sta v
Kranju koalicijski zaveznici
stranki SD in SDS, ki sta si
na državni ravni nasprotnici,
pa je v Škofji Loki "paktira-
nje" z SDS od sodelovanja v
(sicer bolj levo obarvani) koa-
liciji odvrnilo svetnici iz SD.
V drugih večjih gorenjskih
občinah: Radovljici, Tržiču,
Kamniku in na Jesenicah se
za koalicije niso odločili. V
Tržiču, denimo, imata stran-

ka župana Boruta Sajovica
(LDS) in nasprotniki (SDS)
enako število svetnikov, toda
iz dosedanjih glasovanj je
razvidno, da ima levica širšo
podporo od desnice. Večino
županovih predlogov pod-
prejo svetniki SD, DeSUS,
Zares, Zeleni, Nestrankarska
lista KS in Lista za razvoj
športa in kulture. Tudi na Je-
senicah niso sklenili koalici-
je. "V tem mandatu je naša
stranka, SD, dobila enajst
svetnikov, pri podpori našim
predlogom ni težav in oceni-
li smo, da se nam ni treba s

podpisom zavezati k takemu
zavezništvu," je povedal jese-
niški župan Tomaž Tom
Mencinger. V prejšnjem
mandatu pa so koalicijo ime-
li. "V lokalni politiki je naj-
bolj pomembno, da se dela v
korist domačega kraja, in če
se s tem ciljem v občinskih
svetih sklepajo razne koalici-
je, ima to zagotovo smisel." 

Če v Tržiču in na Jeseni-
cah ob tem, da nimajo koali-
cije, nimajo težav z odloča-
njem, pa povsod ni tako. V
Radovljici, denimo, kjer v 
zadnjem času nista dobili

podpore dve pomembni od-
ločitvi: osnutek proračuna
(zaradi proceduralnih zaple-
tov) in predlagana razrešitev
Pavla Škofica kot direktorja
leškega letališča. Kako ne-
ugodno je, če politično ne-
kompatibilen občinski svet
ne more sodelovati, se je iz-
kazalo v občini Moravče, kjer
je natanko polovica svetnikov
sedaj odstopila in morajo ob-
čani znova na volitve. Še v
eni manjši občini imajo teža-
ve zaradi razdeljenosti občin-
skega sveta na dva nasprotu-
joča si pola, celo več, v občini
Železniki je v 17-članskem
občinskem svetu osem svet-
nikov naklonjenih županu,
devet pa mu jih nasprotuje.
"Županovo delo je lažje, če
ima sklenjeno koalicijo, in v
preteklosti smo jo v Železni-
kih tudi imeli. Tudi po za-
dnjih volitvah sem se skušal
dogovoriti o koaliciji, a mi za-
vezništvo ni uspelo," pravi
župan Železnikov Mihael
Prevc. Stranke SD, SDS in
Premik, ki z devetimi svetni-
ki sedaj v občinskem svetu
tvorijo večino, so po njegovih
besedah že pred volitvami
osnovale nekakšno poveza-
vo, in čeprav trdijo, da niso
opozicija, so denimo naspro-
tovali proračunu. Sinoči so o
njem sicer znova sklepali,
Mihael Prevc pa je pričako-
val, da bo sedaj doživel pod-
poro, če imajo svetniki pred
očmi korist občanov in njim
v korist načrtovane projekte.

Župani s koalicijo ali brez nje
Za čim lažje sprejemanje pomembnih odločitev so nekateri na novo izvoljeni župani že kmalu sklenili
koalicijske pogodbe, nekateri so te zaveze sklepali že pred volitvami.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Kot smo že poročali,
naj bi minuli torek, 1. febru-
arja, ko se je iztekel mandat
dosedanjemu direktorju Pre-
šernovega gledališča Kranj
Borutu Veselku, njegovo
mesto prevzela Ivana Djilas.
Djilasova se je namreč poleg
Veselka prijavila na razpis za
novo direktorico kranjskega
gledališča, na seji Sveta
Mestne občine Kranj lanske-
ga junija pa so mestni svetni-
ki odločili, da jo za naslednje
petletno obdobje imenujejo
za novo direktorico. Doseda-
nji direktor Borut Veselko se
je na sklep pritožil, Upravno
sodišče RS pa je prejšnji pe-
tek, 28. januarja, odpravilo
sklep Sveta Mestne občine

Kranj o imenovanju Ivane
Djilas za direktorico ter zade-
vo vrnilo Mestni občini
Kranj v ponovni postopek. 

Odgovorni na občini so po
prejemu sklepa sodišča v to-
rek sporočili, da razpisa ne
bodo ponovili, ker pa je Boru-
tu Veselku delovno razmerje
poteklo 1. februarja, so se od-
ločili, da za nujne zadeve pri
vodenju zavoda in primopre-
dajo poslov z Veselkom poob-
lastijo Mirjam Drnovšček, ki
je v Prešernovem gledališču
zaposlena na delovnem me-
stu marketinga in odnosov z
javnostjo, poleg tega pa je
tudi članica Sveta zavoda Pre-
šernovega gledališča Kranj. O
imenovanju novega direktor-
ja naj bi kranjski svetniki 
odločali na februarski seji.

Do seje Prešernovo 
gledališče brez direktorja
Tik preden naj bi Ivana Djilas minuli torek 
prevzela vodenje Prešernovega gledališča Kranj,
je Upravno sodišče ugodilo tožbi dosedanjega
direktorja Boruta Veselka in razveljavilo sklep
kranjskih svetnikov o njenem imenovanju.

Vilma Stanovnik, 
Ana Hartman

Kranj, Vrba - V Kranju so se
prireditve ob kulturnem
prazniku začele z odprtjem
razstave Znani Kranjčani v
Prešernovem času, ki si jo je
mogoče ogledati v Kranjski
hiši, nadaljevale pa se bodo
vse do sredine tega meseca,
ko bodo v Kranj prišli letoš-
nji Prešernovi nagrajenci.
Največ dogodkov bo seveda
na predvečer praznika in na
sam praznik 8. februarja.
Tako bodo 7. februarja v
prostorih Zavoda za varstvo
kulturne dediščine ob 12. uri
odprli fotografsko razstavo,
ob 17.30 bo slovesnost v Pre-
šernovem gaju, ob 18. uri bo
Mešani pevski zbor Iskra
Kranj poskrbel za podoknico
pred Prešernovo hišo, ob

18.30 pa bo v pozdrav pesni-
ku na Glavnem trgu zapel
Kranjski kvintet, v Prešerno-
vem gledališču pa nato Druš-
tvo obrtniški pevski zbor. Na
praznični dan, v sredo, bo od
9. ure naprej v starem Kra-
nju potekal Prešernov

smenj, ki ga pripravlja Zavod
za turizem Kranj, organiza-
torjem pa so se pridružili
tudi drugi v mestu, od Go-
renjskega muzeja do trgov-
cev in gostincev, ki bodo na
ulicah starega Kranja skušali
prikazati utrip 19. stoletja.

Ob prazniku bo slovesno
tudi v Prešernovi rojstni
Vrbi in okoliških vaseh, kjer
se bodo zvrstile prireditve,
ki jih pripravljajo žirovni-
ška občina, osnovna šola,
zavod za turizem in kulturo
ter Kulturno društvo dr.

France Prešeren. Osrednja
slovesnost bo v torek ob 13.
uri pri Prešernovem spo-
meniku v Vrbi, slavnostni
govornik bo predsednik dr-
žavnega zbora Pavel Gan-
tar. Na ta dan bo zavod za
turizem in kulturo že tradi-

cionalno organiziral poho-
de po Poti kulturne dedišči-
ne. Na osemkilometrsko
pot, ki povezuje rojstne hiše
Matije Čopa v Žirovnici,
Frana Saleškega Finžgarja v
Doslovčah, Janeza Jalna na
Rodinah in Franceta Pre-
šerna v Vrbi ter Janšev če-
belnjak na Breznici, se je le-
tos prvič možno podati s
pohodnikovo izkaznico in v
njej zbrati pet spominskih
žigov. Zbor pohodnikov bo
med osmo in pol deveto uro
zjutraj pred Čopovo hišo v
Žirovnici. Še pred tem pa
bodo v sklopu praznovanja
danes ob 18. uri v Osnovni
šoli Žirovnica odprli razsta-
vo slik slikarske kolonije
Vrba 2011, v ponedeljek ob
isti uri pa bo v Prešernovi
hiši v Vrbi pesniški večer z
domačimi pesnicami.

V Prešernovih krajih bo prešerno
Ob letošnjem kulturnem prazniku bo tudi na Gorenjskem vrsta kulturnih in turističnih prireditev, 
največ dogodkov pa bo v Prešernovem mestu Kranju in v Vrbi.

Na Prešernovem semnju v Kranju bo letos poseben
poudarek na predstavitvi starih obrti in rokodelstev,
predstavilo pa se bo tudi rekordno število razstavljav-
cev domače in umetnostne obrti, saj je prijavljenih
več kot osemdeset.
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Maribor

Namesto Krambergerja od včeraj nadškof Turnšek

Papež Benedikt XVI. je včeraj sprejel odpoved službi doseda-
njega nadškofa metropolita msgr. dr. Franca Krambergerja
in na njegovo mesto imenoval dosedanjega mariborskega
nadškofa pomočnika msgr. dr. Marjana Turnška. Nadškof
Kramberger je papeža Benedikta XVI. prosil za razrešitev
službe mariborskega nadškofa metropolita, sveti oče pa je
njegovo odpoved sprejel ter ga razrešil vodstva nadškofije in
metropolije. Mariborski nadškof pomočnik Turnšek je tako
od včeraj novi redni mariborski nadškof metropolit, sporoča
tiskovni urad Slovenske škofovske konference. D. Ž.
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Suzana P. Kovačič

Križe - Na zadnjo januarsko
nedeljo je bil tradicionalni po-
hod na Kriško goro, že 24. po
vrsti. "Pred petindvajsetimi
leti so člani Planinskega druš-
tva (PD) Križe sprejeli smelo
odločitev, da bodo organizira-
li štiriindvajset zimskih po-
hodov na Kriško goro zadnjo
nedeljo v januarju. In res so
projekt pripeljali do konca. V
teh letih so se izmenjale vse
vremenske prilike; od dežja,
obilo snega, brez snega, hud
mraz, zmrzal, skratka vse,
kar ponuja zima," je sporoči-
la Ivana Valjavec iz PD Križe.
V evidenco je skupaj vpisanih
3341 pohodnikov. "Štirinajst
pohodnikov je bilo na vseh

pohodih in so prejeli zlato
plaketo, šestnajst jih je preje-
lo srebrno plaketo za šest-
najst vzponov, bronasto pla-
keto za osem vzponov pa je
prejelo dvajset pohodnikov.
Najstarejši pohodnik z vsemi
vzponi je Ivan Klanjšek, ki
šteje dobrih sedemdeset let,"
je nanizala nekaj podatkov
Valjevčeva.

Minulo nedeljo se jih je 79
vpisalo prvič, 18 tretjič in 24
petič. Ti so prijeli spominsko
priponko. Vseh vpisanih je
bilo v nedeljo 479, nevpisa-
nih pa še okoli dvesto. "Pla-
ninci prihajajo od vsepov-
sod, res svet v malem," je
Ivana Valjavec povzela razig-
ran in vesel dan na Kriški
gori. 

Zimski pohod 
na Kriško goro

Preddvor 

Opravili zbore krajanov

V vseh krajih občine Preddvor so prejšnji teden opravili zbo-
re krajanov. Namen srečanj je bilo imenovanje krajevnih od-
borov, sicer pa so to priložnost izkoristili tudi za predstavi-
tev dela občine in najpomembnejših projektov, ki jih načrtu-
jejo za to leto, med njimi tudi gradnjo novega vrtca, je pove-
dal župan Miran Zadnikar. Zadnji zbor krajanov je bil v ne-
deljo še v Kokri. Ta srečanja so tudi dobra priložnost, da
prebivalci občine na občinsko upravo naslovijo kako kritiko
ali pritožbo, česar pa tokrat po županovih besedah prese-
netljivo ni bilo. D. Ž.

Igor Kavčič

Kranj - Sredi decembra so v
le nekaj dneh porušili ne-
kdanji hotel Jelen in nekaj
objektov v njegovi bližnji
okolici, kjer bo predvidoma
do sredine leta 2012 zrasel
stanovanjsko poslovni kom-
pleks Dvorec Jelen. Začetna
gradbena dela so te dni že v
teku, hkrati pa s strani kranj-
ske enote Zavoda za varova-
nje kulturne dediščine na
gradbišču poteka tudi stro-
kovni konservatorski nad-
zor. Ker gre za del starega
kranjskega mestnega jedra,
je področje novogradnje še
posebej zanimivo tudi z zgo-
dovinskega stališča, saj je tu
v srednjem veku potekalo se-
verno mestno obzidje. V zad-
njih dneh so odkrivali pred-
vsem, koliko originalnega
srednjeveškega obzidja je še
ohranjenega. 

"Zid je bil v petstotih letih
večkrat popravljan in kasnej-
ši popravki oziroma dozida-
ve z opeko in drugimi mate-
riali zlasti na vrhu so že ozi-
roma še bodo odstranjeni,
hkrati pa bodo gradbeniki
poskušali ohraniti original-
ne ostanke obzidja na tem
delu," je povedal arheolog
dr. Milan Sagadin s kranj-
skega zavoda in dodal: "Pro-
blem izvajalcev oziroma in-

vestitorjev je predvsem, kako
ob vseh gradbenih delih, ki
se obetajo na tem delu, ob-
zidje ohraniti. A sem prepri-
čan, da bodo to z različnimi
tehničnimi sredstvi znali re-
šiti, saj je tudi pogoj zavoda,
da se obzidje na tem delu
ohrani. Da bo nekoč severno
mestno obzidje spet vidno,
nov objekt bo namreč dovolj
daleč od linije zidu, bo vse-
kakor nova kvaliteta gradnje
na tem mestu."

Po besedah predstavnika
investitorja Elektroservisi iz
Trzina, arhitekta Braneta Ri-
biča so pričakovali, da bo zid
v boljšem stanju. "Izkazalo

se je, da je obzidje predvsem
v zgornjem delu precej slabo
ohranjeno, krona zidu ni li-
nearna, ta je zelo razmajan.
Seveda bomo naredili vse, da
zid ohranimo, čeprav je bil ta
v preteklosti očitno že precej
poškodovan." Medtem pa so
že začeli gradnjo temeljev
objekta na mestu, kjer je prej
stala stavba hotela, saj arheo-
loški pregledi tu niso postre-
gli z najdbami. "Naslednji
korak je del nekdanjega
Merkurjevega parkirišča
med stavbo Vzajemne in sta-
ro Majerjevo hišo, kjer bomo
kopali v globino," je še pove-
dal Brane Ribič. Na tem delu

današnjega gradbišča je bil
nekoč namreč obrambni ja-
rek in po njegovi opustitvi se
je vanj bržkone zmetalo
marsikaj, zato predvidevajo
pravo zakladnico arheolo-
ških najdb. 

"Ker je izvajalec oziroma
investitor soliden in spreje-
ma naše pogoje, lahko govo-
rim o dobrih izkušnjah. Med
nami se je ustvarilo medse-
bojno zaupanje, dobivamo
se na rednih koordinacijah,
na katerih se dogovarjamo
za izhodišča za prihodnji te-
den, da bi bil potek gradbe-
nih del čim bolj nemoten,"
je še povedal Sagadin. 

Srednjeveško obzidje ”bo”
V novem stanovanjsko poslovnem kompleksu Dvorec Jelen bodo ohranili srednjeveški obrambni zid. 

Urša Peternel

Jesenice - Univerza za tretje
življenjsko obdobje na Jese-
nicah bo delovala pod okri-
ljem Ljudske univerze Jese-
nice, zaživela pa naj bi do po-
letja. Po besedah direktorice
Ljudske univerze Jesenice
Maje Radinovič Hajdič je
Univerza za tretje življenj-

sko obdobje namenjena sta-
rejšim od 55 let, ki želijo nad-
grajevati svoje znanje. Bistvo
univerze je sodelovalno uče-
nje, kar pomeni, da udele-
ženci dejavno sodelujejo v
procesu učenja, izmenjujejo
znanje in izkušnje, pri tem
pa jih usmerjajo mentorji in
predavatelji. Na začetku bo
delovalo pet sekcij - umet-

nost, geografija, kultura-
zgodovina-etnologija, varo-
vanje zdravja in šport za sta-
rejše. Srečanja bodo poteka-
la dvakrat mesečno po tri
šolske ure. V posamezni
sekciji bo od deset do pet-
najst članov. Ti bodo imeli
članske izkaznice, na koncu
študijskega leta bodo dobili
tudi potrdilo o pridobljenem

znanju. Univerza bo imela
tudi upravni odbor in zbor
članov, ki bosta sestavljena
iz starejših in bosta vodila in
nadzirala delovanje. "Upa-
mo, da bomo že maja lahko
imeli prvi zbor, junija pa že
poskusno začeli študij. Kdor
je zainteresiran, lahko pokli-
če k nam na Ljudsko univer-
zo Jesenice, kjer že zbiramo
prijave. Članstvo bo prvo leto
brezplačno, denar za delova-
nje je zagotovila Občina Je-
senice. V projektu sodelujeta
tudi Društvo upokojencev
Jesenice in Društvo upoko-
jencev Javornik-Koroška
Bela," je povedala Maja Radi-
novič Hajdič.

Univerza za starejše
Na Jesenicah ustanavljajo Univerzo za tretje življenjsko obdobje, v kateri
bodo starejši od 55 let lahko študirali in nadgrajevali svoje znanje.

Bled

Hotel Park zaprt

Hotel Park na Bledu je zdaj zaradi manjše zasedenosti za-
prt. "V zunajsezonskih mesecih odpiranje in zapiranje ho-
telov prilagajamo povpraševanju. V tem času rezervacije
preusmerjamo v druge hotele, predvsem v Hotel Golf, ki je
zaradi ponudbe Wellnessa Živa privlačen tudi v zimskem
obdobju. Z zaprtjem hotelov zaposlenim lahko omogoči-
mo koriščenje viškov ur, ki jih ustvarijo v vrhuncu sezone,
obenem pa to izkoristimo tudi za nujna vzdrževalna dela,
ki jih ni mogoče izvajati med normalnim obratovanjem ho-
tela. Hotel Park bomo znova odprli v začetku marca, v pri-
meru večjega povpraševanja pa lahko tudi prej," je poveda-
la Alenka Bešter, direktorica odnosov z javnostjo v Sava
Hoteli Bled. S. K.

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list
RS, št. 63/07-UPB3, 65/08) OBČINA BOHINJ, Triglavska 
cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica objavlja javni natečaj za 
zasedbo prostega delovnega mesta 

DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE (m/ž).

Vsebina javnega natečaja za prijavo na prosto uradniško delo-
vno mesto je dostopna na spletni strani Občine Bohinj
http://obcina.bohinj.si/ in na spletnih straneh Zavoda za zapo-
slovanje Republike Slovenije, območna služba Kranj. 

Občina Bohinj

Najzaslužnejši Jože Stegnar, Ivan Likar, Brane Česen, Miro
Bercko z vsemi pohodi in vodja vpisne komisije Tone Lavtar
s tržiškim županom Borutom Sajovicem. / Foto: arhiv PD Križe

V teh dneh hotel Park sameva. / Foto: Tina Dokl

Ostanke originalnega obrambnega zidu bodo ohranili, kasnejše dozidave pa bodo odstranili.

OPRAVIČILO
Podjetji Tritel, d. o. o., in Dtel, d. o. o. se javno opravičujeta gospodu 
Mihaelu Kemperlu ter gospe Katarini Pirc Kemperle, za nedovoljen
poseg v njihovo zemljišče. Prišlo je do napake, ki jo obžalujemo ter se
jima ob tej priložnosti tudi zahvaljujemo za dobro voljo in pripravljenost
na sodelovanje pri reševanju tega problema.
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S tem oglasom
v torek, 8. 2. 2011, dobite

!

-10%
popusta pri

vašem nakupu
Popust velja na doslej veljavne prodajne cene. Popust ne velja za že narocene izdelke. Popusta ni možno kombinirati z drugimi akcijami. Po-
pust ne velja za reklamne, akcijske in znižane izdelke, vrednostne bone, servisne storitve, knjige, Stressless, Team 7, Miele, Tempur, Bugaboo, 
Joop, Musterring, Hülsta Now, V&B, Riedel, Gmundner, Leonardo, Königl.Tettau, Swissflex, Austroflex, Arzberg, Moll, Seltmann Weiden, ak-
cijske cene »kika Bestpreis«, kuhinjske bloke, izdelke iz oddelka Cash&Carry in elektricne aparate. kika Klagenfurt/Celovec, Völkermarkter 
Straße 165, tel. 0043 (0)463 3840, odprto: pon. – pet. 9.00 – 18.00, sob. 9.00 – 17.00. kika Villach/Beljak, Kärntner Straße 7, tel. 0043 (0) 4242 
32111, odprto: pon. – pet. 9.00 – 18.00, sob. 9.00 – 17.00. kika Feldbach, Mühldorf 437, tel. 0043 (0) 3152 6161, odprto: pon. – pet. 9.00 – 18.00, 
sob. 9.00 – 17.00. kika Graz/Gradec, Kärntner Straße 287, tel. 0043 (0) 316 282556, odprto: pon. – pet. 9.00 – 18.30, sob. 9.00 – 17.00.

8. 2. 2011 
odprto 
9.00 - 18.00 ure

v

v
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Tjaša Kržišnik

Kranj - Mlada gorenjska tu-
ristka Katja je pred kratkim
že osmič dopustovala v Egip-
tu, tokrat v samem centru
Šarm el Šejka - v Naama
bayu. Kot je povedala, med
dopustom ni občutila nika-
kršnih protestov, življenje je
potekalo normalno, trgovine,
restavracije in bari so bili od-
prti, le med Egipčani je opa-
zila zaskrbljenost. Ker so 
se protestniki organizirali ve-
činoma prek Facebooka,
Twitterja ter SMS sporočil,
so v državi odklopili internet,
klici so bili onemogočeni,
mediji pa niso poročali o do-
gajanju ali so bile novice ne-
verodostojne. Slovenski turi-
sti so tako največ informacij
dobili od domačih iz Sloveni-
je. "Raje smo se zadrževali le
v Šarm el Šejku, prijatelji so
sicer želeli obiskati tudi Kai-
ro, vendar so jim izlet odsve-
tovali," je povedala Katja. 

Mišo Mrvaljević, predstav-
nik Kompasove turistične
agencije, je potrdil, da je tre-
nutno v Egiptu približno
osemdeset Slovencev, ki so
nastanjeni v turističnih kra-
jih ob Rdečem morju. Na
agenciji zagotavljajo, da je

tam povsem varno in da turi-
sti uživajo na dopustu. Leto-
vanje poteka po programu,
ukinili pa so izlete v Kairo in
Luksor. "Protesti so več kot
sedemsto kilometrov proč od
turističnih krajev, kljub
temu pa smo zaradi nelagod-
ja ob senzacionalističnem
medijskem poročanju o do-
godkih v Egiptu sklenili od-
povedati odhod 5. februarja,
o nadaljnjih letih in odhodih
pa se bomo odločali sproti,"

je še dodal Mrvaljević. 
Ljudem v Egiptu je zaradi

lakote, revščine in brezposel-
nosti prekipelo. Tudi 32-let-
ni Mohamed el Sayed Ah-
med Abdel Aziz podpira
proteste in si želi odstop
Mubaraka in njegove dikta-
torske vlade. Posledice pro-
testov so hude. "Moji bratje
in prijatelji že tretji dan
oboroženi s palicami, kiji in
noži varujejo družinsko tr-
govino in dom v rodni Tan-

ti. Strah nas je, kaj se bo
zgodilo, saj je iz zapora po-
begnilo mnogo zapornikov,
kriminalcev in zločincev,"
je dejal in dodal, da si ljud-
je delajo zaloge hrane, vode
in drugih nujnih dobrin. Še
hujši problem kot hrana je
pomanjkanje denarja, ban-
komati so izpraznjeni ali
uničeni, banke zaprte ...
Kljub temu so prepričani,
da bodo s protesti dosegli,
kar si želijo. 

Lions klub Škofja Loka se iskreno 
zahvaljuje vsem donatorjem in 
pokroviteljem za prispevek v obliki 
finančnih in materialnih sredstev ob 
humanitarni prireditvi, ki smo jo 
organizirali 15. januarja letos v Športni
dvorani Trata v Škofji Loki. Z vašo pomočjo
bo Lions klub Škofja Loka lahko še naprej
pomagal ljudem, ki se znajdejo v težkem
življenjskem položaju zaradi slepote, 
invalidnosti, bolezni, naravne nesreče,
težkih gmotnih ali socialnih razmer. 
Zahvaljujemo se vam za zaupanje, ki ga
bomo še naprej ohranjali s predanim in
transparentnim delovanjem v okviru 
našega poslanstva. 

Svet Zavoda za šport Škofja Loka objavlja prosto delovno mesto

DIREKTORJA (m/ž)
Besedilo razpisa je objavljeno na internetni strani zavoda

www.zsport-skloka.si.

Rok prijave je do 15. februarja 2011.

Vilma Stanovnik

Planica - Prihodnji konec ted-
na bo tekma svetovnega pokala
v norveškem Vikersundu,
organizatorji pa trdijo, da so
zgradili največjo letalnico na
svetu. S tem so na svoji strani
na Facebooku Planici napove-
dali nekakšno vojno, saj so
uporabnike svetovnega spleta
prosili, da postanejo njihovi
oboževalci in skušajo prehiteti
število oboževalcev Planice.
Planiška stran na Facebooku
ima trenutno 7465 oboževal-
cev, Vikersund pa zaostaja za
nekaj več kot dva tisoč obože-
valcev.

"Prepričani smo, da bo sve-
tovni rekord v poletih trdno
ostal v rokah Planice tudi po
tekmi svetovnega pokala, ki je
na sporedu prihodnji konec
tedna v Vikersundu, zato po-
zivamo vse ljubitelje smučar-
skih skokov in planiškega
praznika, da postanejo obože-
valci strani Planice na Face-
booku in tako postavimo še
en mejnik, ki ga ne bodo mo-
gli preseči," sporočajo iz Smu-
čarske zveze Slovenije in doda-
jajo, da povezavo do planiške
facebook strani najdete na na-
slovu: http://www.facebo-
ok.com/Planica-FIS-World-
Cup-Ski-Jumping#!/pa-
ges/Planica-FIS-World-Cup-
Ski-Jumping/76471846686. 

Prav tako pri SZS obljublja-
jo, da bodo med vsemi obože-
valci 20. februarja izžrebali
srečneža, ki bo na letošnji fina-
le svetovnega pokala, ki bo v
Planici od 17. do 20. marca,
lahko odpeljal še deset svojih
prijateljev.

Vikersund proti Planici
Planiška skakalnica ima kar nekaj mejnikov, 
pohvali pa se lahko tudi s svetovnim rekordom 
v poletih človeka na smučeh, saj je Björn Einar
Romören pristal pri 239 metrih.

Predprodaja vstopnic 
za letošnje marčevske
tekme v poletih v Planici
se je že začela, zagotoviti
pa si jih je mogoče v
vseh Kompasovih 
poslovalnicah. 

Turisti so na varnem
Zadnje dni v Egiptu vlada prava mala vojna, milijoni ljudi na ulicah protestirajo proti režimu Hosnija
Mubaraka. Kako je Egipt doživljala Gorenjka, kaj je o kaotičnih razmerah povedal Egipčan in kaj 
pravijo o varnosti in letovanju v Egiptu v turistični agenciji Kompas Holidays?

V egiptovskih turističnih krajih letuje v teh dneh tudi nekaj Gorenjcev. / Foto: Alenka Brun

Škofja Loka 

Klici tudi v dolino Hrastnice

Decembra lani so pri Sv. Barbari v dolini Hrastnice priklopili
in spravili v pogon bazno postajo, ki prebivalcem daje signal
mobilne telefonije. Kako je do tega prišlo, je opisal predsed-
nik KS Škofja Loka - mesto Valentin Jesenovec: "Da v dolini
Hrastnice ni signala mobilne telefonije, je pred štirimi leti
opozoril član sveta krajevne skupnosti Škofja Loka - mesto
Ivan Guzelj. Osebno se je za investicijo v bazno postajo za-
nimal pri dveh operaterjih mobilne telefonije, vendar nista
pokazala preveč zanimanja. Ko so krajani zbrali čez tristo
podpisov in ko se je vključila tudi KS Škofja Loka - mesto, so
se pri Mobitelu že malo otoplili. Iskali so lokacijo in izvajali
meritve, variante pa so bile zvonik cerkve sv. Barbare, zaseb-
na parcela pri sv. Andreju in v zvoniku cerkve sv. Ožbolta. 
Najboljše meritve pa so se pokazale na parceli že omenjene-
ga Ivana Guzelja od Sv. Barbare. Pred dobrima dvema letoma
so podpisali pogodbo in to vpisali v zemljiško knjigo. V
preteklem letu so pridobili dovoljenja, oktobra začeli gradnjo,
sredi decembra pa so montirali repetitor in ga tudi prek linka
povezali na Lubnik. Tega dne so bazno postajo pri Sv. Barbari
priklopili in spravili v pogon. Krajani so presenečeni nad
pokritostjo signala. Zahvala, da je do tega sploh prišlo, pa gre
v največji meri gospodu Guzelju." D. Ž.

Kamnik

O gradnji mestnih šol na izredni seji

Projekt gradnje oz. obnove obeh mestnih kamniških šol je,
kot kaže, zastal. Občina še vedno ni dobila gradbenega do-
voljenja za rušitev in gradnjo Osnovne šole Frana Albrehta
in adaptacijo šole Toma Brejca, projekta torej, kakršnega so
svetniki potrdili, ko je bil še župan Tone Smolnikar. Novo
občinsko vodstvo z županom Marjanom Šarcem je 
svetnikom sicer zagotovilo, da bodo naredili vse, da po-
manjkljivosti tega projekta dopolnijo, hkrati pa preučujejo
nove možnosti rešitve osnovnošolske problematike v 
Kamniku. Zatika se predvsem pri enem od dovoljenj, ki je
povezano s celostno ureditvijo brežine kamniške Bistrice,
prav tako pa se je porušila finančna konstrukcija projekta, ki
bi ga morali začeti uresničevati že letos. V skladu za šole
imajo namesto enajstih milijonov zdaj le pet milijonov
evrov. Zaradi številnih novih dejstev so se tako svetniki kot
občinska uprava strinjali, da problematiko obravnavajo na
februarski izredni seji. J. P. 

Jesenice

Medalja za mladi aranžerki

Nives Koblar in Urška Kalan z Jesenic sta na evropskem tek-
movanju poklicnih spretnosti v Lizboni, imenovanem Euro-
skills, osvojili bronasto medaljo. Tekmovali sta v kategoriji
aranžiranja in navdušili s postavitvami izložbe z oblačili
modnega oblikovalca, božične izložbe z nakitom in japon-
ske izložbe s čevlji. Nives in Urška sta obe končali Srednjo
trgovsko šolo Ljubljana, smer aranžerstvo, in sta zdaj štu-
dentki. Nives študira na Fakulteti za varnostne vede, Urška
pa je študentka prvega letnika grafične in medijske tehnike
na Naravoslovno-tehniški fakulteti. Obe radi ustvarjata na
različnih področjih, od oblikovanja nakita, aranžiranja, foto-
grafiranja ... Kot sta povedali, je bila udeležba na Euroskills
čudovita izkušnja. Slovenski tekmovalci so v konkurenci
petstotih sodelujočih domov prinesli kar šest medalj. Na
tekmovanju so prikazovali svoje spretnosti, znanje in talen-
te na različnih poklicnih področjih. U. P.
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Domžale, Kranj

Pri Gorenjcih malo sprememb

Na prvi februarski dan se je zaključil zimski prestopni rok za
nogometaše. Čeprav se je obetalo nekaj odmevnih spre-
memb tudi pri obeh gorenjskih ekipah (morebiten prihod
Cimerotiča v Kranj), pa do večjih menjav ni prišlo. Tako je iz
ekipe Domžal v Maribor odšel Jovan Vidovič, v moštvo se je
iz Bahrajna vrnil Luka Elzner, okrepitve pa so še Slobodan
Vuk, Florent Aziri ter mlada Anže Košnik in Lamin Diallo.
Ekipo Triglava Gorenjske sta zapustila Nejc Potokar in Josip
Špelič, novinca pa sta Petar Stojnič in Jeseničan Ajdin
Redžič. Seveda pri obeh ekipah računajo tudi na uspešno
vključevanje mladih domačih nogometašev. Sicer pa so se
Domžalčani sredi tedna vrnili s priprav v Savudriji, Kran-
jčani pa so trenutno še na treningu v Medulinu. Na pri-
jateljski tekmi se bodo med seboj pomerili v sredo, 9. feb-
ruarja, v Domžalah. V. S.

Ljubljana

Rusi premočni za naše prvake

Okoli sedem tisoč navijačev je minulo sredo zvečer pospre-
milo prvo tekmo osmine finala odbojkarske lige prvakov, ko
je ekipa ACH Volleyja v Stožicah gostila rusko moštvo Zeni-
ta. Naši prvaki so pričakovali težak obračun, saj so bili Rusi
favoriti, vseeno pa so se jim na trenutke enakovredno upira-
li. Toda v zaključkih nizov so igralci Zenita pokazali svojo
premoč in zasluženo dobili vse tri nize ter blejsko moštvo
ugnali z 0 : 3 (21 : 25, 18 : 25, 16 : 25). "Nasprotniki so igrali
sijajno in ves čas držali visoko raven igre, njihova prednost
je bil zlasti dober servis. So ena najboljših evropskih ekip,
mi pa svojih priložnosti nismo izkoristili. Na povratni tekmi
nas čaka nova zgodba," je po tekmi povedal trener ekipe
ACH Volley Igor Kolaković. Blejske odbojkarje prihodnji te-
den čaka še povratni obračun v Kazanu, kjer pa jih za uspeh
zagotovo čaka še težje delo. V. S.

Vilma Stanovnik

Ljubljana - Še pred odho-
dom na tekme, ki smučarke
in smučarje čakajo ta konec
tedna, se je v prostorih Smu-
čarske zveze v Ljubljani
predstavila ekipa, ki bo barve
Slovenije zastopala na bliž-
njem svetovnem prvenstvu v
Garmisch-Partenkirchnu.
Med dekleti bodo to zagoto-
vo Tina Maze, Maruša Ferk
in Ana Kobal, pri moških pa
Matic Skube, Andrej Križaj,
Andrej Jerman, Aleš Gorza,
Gašper Markič, Mitja Valen-
čič, Rok Perko in Andrej
Šporn. O morebitnih dodat-
nih potnikih in o tem, kdo
bo nastopal v kateri discipli-
ni, se bodo trenerji in stro-
kovno vodstvo zveze odločili
tik pred zdajci, zagotovo pa je,
da je v naši reprezentanci kar
nekaj adutov za najvišje uvr-
stitve. 

"Vemo, da je svetovno pr-
venstvo poleg domačih tek-
movanj vrhunec letošnje
smučarske sezone. Z velikim
upanjem in zaupanjem zre-
mo v naše tekmovalce, vzrok
za to pa je tudi nedavna zgo-
dovinska uvrstitev kar treh
smukačev med najboljših

petnajst na tekmi svetovnega
pokala," je poudaril direktor
SZS Matija Vojsk in dodal, da
je vesel, ker na prvenstvo od-
hajajo tako izkušeni kot mla-
di tekmovalci.

"Dejstvo je, da smo od do-
sedanjih nastopov naših
smučarjev pričakovali več,
vendar pa so nekaj izjemnih
uspehov dosegli tako najbolj-

ši v članski konkurenci kot v
mlajših konkurencah, kjer so
rezultati večkrat spregledani.
Želim si, da naša ekipa na
svetovnem prvenstvu pusti
dober vtis, saj imamo v ognju
nekaj vročih želez, in upam,
da se bodo izkazali z dobrimi
in napadalnimi nastopi," je
povedal predsednik alpskega
odbora in zbora Jure Košir.

Tudi smučarji in smučar-
ke, ki so te dni trenirali tako
v domači Kranjski Gori (ju-
bilejni Pokal Vitranc bo letos
na sporedu 5. in 6. marca)
kot v tujini, so povedali, da
so na novo pomembno pre-
izkušnjo dobro pripravljeni,
vsi pa si želijo tudi nekaj sre-
če, ki je za vrhunske uvrstit-
ve prav tako potrebna.

Nekaj adutov imamo
V začetku prihodnjega tedna se v Garmisch-Partenkirchnu začenja svetovno prvenstvo v alpskem
smučanju, po slabšem začetku sezone pa si naši smučarji obetajo tudi vrhunske uvrstitve.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka - V začetku tedna
se je naša ženska floorball re-
prezentanca odpravila na Polj-
sko, kjer si bo v konkurenci z
ekipami Slovaške, Avstrije,
Poljske, Madžarske in Estoni-
ji skušala priboriti eno od treh
vstopnic za nastop na svetov-
nem prvenstvu, ki bo v 
začetku letošnjega decembra
v Švici. 

Malce lažje, zato pa še kako
odgovorno delo pa te dni v
Španiji opravljata naša naj-
boljša sodnika Aleš Zorman
iz Škofje Loke in Andraž Zu-
pančič iz Pirnič, ki sta si pri-
borila zaupanje krovne orga-
nizacije IFF in pravico delita
na drugem kvalifikacijskem
turnirju v Španiji. "Skupaj so-
diva že štiri leta, več izkušenj
pa ima Aleš, ki je sodnik že se-
dem let. Poleg tega, da redno
sodiva v domačem državnem
prvenstvu, sva v letu 2008 do-
bila mednarodno licenco IFF,
ki sva jo morala lani z novim
izpitom podaljšati, saj se po-
daljšuje vsaki dve leti. Vmes
sva hodila po turnirjih na

Madžarskem, v Nemčiji in v
Avstriji, kjer sicer redno sodi-
va na odprtem prvenstvu Av-
strije. Lani sva bila prvič na
svetovnem univerzitetnem
prvenstvu na Švedskem, to-
krat pa prvič sodiva na kvalifi-
kacijah za uvrstitev na žensko
svetovno prvenstvo v Španiji,
saj ne smeva soditi na prven-
stvu, kjer igrajo naša dekleta,"
je pred odhodom po nedeljski
tekmi državnega prvenstva v
Škofji Loki povedal Andraž
Zupančič, ki je bil v otroških
letih navdušen hokejist, s 
floorballom pa se je spoznal
kasneje v vlogi vratarja. 

"Za prepoznavnost naše de-
žele in floorballa je tudi vloga
sodnika na tekmah velika, saj
se spoznavamo z najboljšimi
ekipami na svetu. Tako sva na
odprtem prvenstvu Avstrije
dobila priznanje Fincev, kjer
ima ta šport povsem drugo
vlogo kot pri nas. Seveda je
pomemben tudi stik s krovno
organizacijo IFF, kjer si zelo
želijo, da večjo vlogo dobijo
tudi v floorballu manj znane
države," je tudi povedal Zu-
pančič.

Maruša Ferk z Blejske Dobrave, ki naj bi na svetovnem prvenstvu nastopila prav v 
vseh disciplinah, ima na Garmisch-Partenkircen lepe spomine, saj je tam prvič stala na 
zmagovalnem odru tekem svetovnega pokala. / Foto: Gorazd Kavčič

Pravico delita v Španiji
Ta teden naša ženska članska reprezentanca v dvoranskem hokeju igra na kvalifikacijskem turnirju za
svetovno prvenstvo na Poljskem, sodnika Aleš Zorman in Andraž Zupančič pa delita pravico v Španiji.

Aleš Zorman in Andraž Zupančič ta teden sodita na 
kvalifikacijskem turnirju za svetovno prvenstvo v Španiji. 

Visoki odbojkarji Zenita so z odličnimi servisi in igro na
mreži naše prvake spravljali v obup. / Foto: Tina Dokl
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Simon Šubic

Kranj - Državni zbor je ta te-
den sprejel predlog spre-
memb zakona o prekrških,
ki prinašajo precej novih
zakonskih rešitev tudi na
prometnem področju, ki
bodo začele veljati 1. okto-
bra. Tako uvaja novosti pri
takojšnjem odvzemu vozni-
škega dovoljenja za najhuj-
še prekrškarje. Hkrati tudi
prenaša pristojnost za odlo-
čanje o pritožbah na višje
sodišče v Celju, medtem ko
so bila doslej pristojna vsa
štiri višja sodišča.

Državni sekretar na mi-
nistrstvu za pravosodje
Boštjan Škrlec je poudaril,
da z zakonom uvajajo strož-
je sankcioniranje najhujših
prekrškarjev in povratnikov.
Tem so doslej policisti voz-
niško dovoljenje začasno
vzeli le za en dan, po novem
pa bo drugače, saj bo po no-
vem odvzem vozniškega do-
voljenja trajal do pravno-
močne odločitve sodišča. To
velja za voznike, ki bodo
močno prekoračili predpi-
sano hitrost, ki bodo vozili s
stopnjo alkohola nad 1,1

promila ali v nasprotni
smeri po avtocesti. Na pred-
log voznika bo sodišče lah-
ko sklenilo vozniško dovo-
ljenje vrniti tudi predčasno,
seveda ob predložitvi potr-
dila o kontrolnem zdrav-
stvenem pregledu in spreje-
ti oceni, da začasen odvzem
ni nujno potreben za var-
nost cestnega prometa. Po-

stopki zoper voznika, ki so
mu začasno odvzeli vozni-
ško dovoljenje ali vozilo, se
bodo vodili prednostno in
hitro, tudi v času poletnih
sodnih počitnic. 

Zakon po Škrlečevih be-
sedah prinaša tudi natanč-
nejšo procesno razmejitev
med prekrškovnim in ka-
zenskim postopkom, zago-

tovitev enotnejše sodne
prakse, ureditev odgovor-
nosti tujih oseb, ki v Slove-
niji uživajo imuniteto, ter
uskladitev zakona z novimi
rešitvami na področju jav-
nega naročanja. Gre že za
sedmo noveliranje zakona
o prekrških, ki so ga držav-
ni poslanci podprli soglas-
no - brez glasu proti. 

Vozniško bo vrnil šele sodnik
Novi zakon o prekrških: najhujšim kršiteljem cestnoprometnih predpisov in povratnikom bo vozniško
dovoljenje odvzeto do pravnomočne odločitve sodišča. 

Kranj

Ponoči zagorelo v kuhinji 

Včeraj kmalu po polnoči je v Kranju prišlo do požara v
kuhinji. Policisti so ob prihodu na kraj ugotovili, da je
zagorelo zaradi napake v električni napeljavi kuhinjske nape.
Zgorelo je nekaj kuhinjskih elementov in gospodinjskih
aparatov. Škode je za okoli pet tisoč evrov. Lastnica se je pri
tem tudi lažje zastrupila z ogljikovim monoksidom in je
potrebovala pomoč zdravnikov.

Stari vrh, Vogel

Smučarja poškodovala nogi

V torek se je na nočni smuki smučišča Stari vrh poškodoval
21-letni smučar. Pri padcu si je zlomil nogo. Pri turni smuki
zunaj smučišča Vogel pa si je v sredo nogo huje poškodoval
35-letni smučar. Oskrbeli so ga pripadniki GRS Bohinj.

Kranj, Kranjska Gora

Ostala brez avtomobilov

Policisti so v torek zvečer zasegli dva avtomobila. V Kranju
so ustavili in kontrolirali 33-letnega voznika osebnega avto-
mobila, ki je vozil pod vplivom alkohola 0,70 mg/l v izdi-
hanem zraku. Pridržali so ga, ker pa gre za večkratnega
kršitelja hujših cestnoprometnih predpisov, so mu zasegli
tudi avtomobil. Brez avtomobila je ostal tudi 31-letni voznik,
ki so ga policisti v okolici Kranjske Gore ustavili zaradi pre-
hitre vožnje. 

Bistrica pri Tržiču

Grozil redarju

V sredo dopoldne je bil v Bi-
strici pri Tržiču na delu me-
dobčinski redar, kar je šlo v
nos 20-letnemu moškemu,
ki je redarju zagrozil, da ga
bo pretepel. Policisti so mu
izdali plačilni nalog. S. Š.

KRATKE NOVICE

Policisti lahko sedaj odvzamejo vozniško dovoljenje samo za 24 ur. / Foto: Tina Dokl

Po neuradnih podatkih
naj bi se preiskovana kazni-
va dejanja dotikala pred-
vsem prevzema kamniške-
ga Svilanita, pri katerem
naj bi nastala večja premo-
ženjska škoda. 

Kot navaja časnik Dnev-
nik, je leta 2004 Svila-
nit prevzela Bombažna pre-

dilnica in tkalnica Tržič
(BPT), katere lastnica je
bila tudi Iskra ISD. BPT je
uspelo priti do skoraj 53-
odstotnega deleža v Svilani-
tu, za kar je plačal 1,86 mi-
lijona evrov, kasneje pa je
svoj delež še povečeval,
hkrati pa je lastne delnice
začel kupovati tudi Svilanit.
Kmalu zatem se je začel
proces združevanja BPT in

Svilanita, v ta namen so
ustanovili BPT-Svilanit, vso
proizvodnjo pa so preselili
v Kamnik. 

Leta 2007 je vodenje Svi-
lanita prevzela Mojca Šu-
bic, ki je kasneje skupaj s
Sašem Pušnikom, direktor-
jem financ in računovod-
stva, ustanovila podjetje
Sviteks, preko katerega sta
v prvi polovici leta 2008 od

BPT kupila Svilanit. Kasne-
je se je Sviteks pripojil Svi-
lanitu, slednji je prevzel
tudi skoraj dva milijona ev-
rov obveznosti Sviteksa.
Leta 2009 so Svilanit posla-
li v likvidacijo, razmišljali
so o ukinitvi proizvodnje in
odpustili 137 delavcev. Lani
so likvidacijo prekinili, v
Kamniku so ohranili tudi
del proizvodnje. 

Preiskava ozadja prevzema Svilanita
�1. stran

Kranj

Krvodajalci pri gasilcih

Pred tednom dni je v prostorih Gasilsko-reševalne službe
Kranj v sodelovanju z Območnim združenjem rdečega križa
Kranj potekala krvodajalska akcija. Kot je povedal operativni
poveljnik Matej Kejžar, so gasilci svoj prostor z veseljem od-
stopili krvodajalcem, ki se jim tako za darovanje krvi ni bilo
treba odpeljati v Ljubljano. "Kri so darovali tudi gasilci, ki so
bili tedaj v službi, skupno pa je bilo nekaj več kot sto odvze-
mov krvi. Za prvič je bil odziv kar dober, verjamemo pa, da
bo naslednje leto še boljše," je razložil. Krvodajalci so si ta
dan lahko ogledali tudi prostore in opremo GRS Kranj. S. Š.
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Medvode, Domžale

Praznili so hiše

V Medvodah so v ponedeljek dopoldne neznani storilci
vlomili v stanovanjsko hišo. Temeljito so jo pregledali,
nato pa so se "odločili" za televizor, prenosni računalnik
in denar. Lastnika so oškodovali za okoli šest tisoč evrov.
Nepridipravi so naslednjo noč vlomili tudi v stanovanjsko
hišo v okolici Domžal. Od tam so odnesli video kamero,
nakit in denar, škode pa je bilo prav tako za šest tisoč
evrov. 

Zasip

Ukradeno robo naložili v ukraden avtomobil

V ponedeljek zgodaj zjutraj je na policijo prispelo obvestilo,
da so neznanci ukradli osebni avtomobil Peugeot 106, 
zelene barve (reg. št. MB89-33P), ki je bilo parkirano pred
gostinskim lokalom v Zasipu. Policisti so v nadaljeva-
nju ugotovili, da so nepridipravi pred tem tudi vlomili v 
omenjeni gostinski lokal, od koder so odnesli alkoholne in
brezalkoholne pijače, cigarete in monitor blagajne. S. Š.
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Spomenka in Tine
Gosta 106. Glasove preje prejšnji četrtek v Žireh sta bila zakonca Spomenka in Tine Hribar, ki sta s svojim delom pomembno
zaznamovala duhovno ozračje, v katerem živimo zadnjih trideset let. Oba sta filozofa, oba po rodu Gorenjca, oba sta ob koncu
januarja dopolnila sedemdeset let. Na sliki: s torto, ki sta jo ob jubileju prejela na Preji. / Foto: Polona Mlakar Baldasin

V Sloveniji je vse več osebnih
stečajev in vse več jih predlagajo
mlajši od štiridesetih let. Stran 13

Kdo je kriv za "otočke" rdeče
barve (organskega onesnaženja)
na Blejskem jezeru?! Stran 12       

Strani 10, 11

Tišlerjevo nagrado je letos prejel
glasbenik in kulturni delavec
Hanzi Gabriel. Stran 15
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"Ker je primat 
v sodobnem 
človekovem 
življenju privzela
orientacija, 
ozirajoča se za
smislom biti,
znotraj sistema
družbe primata
nimata več ne
ekonomija ne
politika, marveč
ta pripada 
kulturi z njenim
aksiološkim 
jedrom. Tvori ga
svetovni etos kot
zbir pravrednot
človeškosti 
človeka." 
(Tine Hribar)

Miha Naglič

Na Glasovi preji s Spo-
menko in Tinetom Hribar-
jem je slednji med drugim
poudaril, da naloga filozofov
ni v produkciji in organizaci-
ji, temveč v orientaciji. Ho-
čem reči: tako je to razumela
moja boljša polovica in dan
po preji zmagoslavno ugoto-
vila, da zdaj pa že razume,
zakaj je pri nas doma tako,
kot je - da so pri hišnih delih
in organizaciji domačih za-
dev pač težave in zastoji ...
Tisti, ki naj bi skrbel za te
reči in je hkrati pisec teh vr-
stic, je namreč po osnovni
stroki filozof in kot tak njeni
modri ugotovitvi nisem mo-
gel učinkovito ugovarjati, še
več, priznati sem moral, da
so težave tudi pri orientaciji,
saj živimo bolj iz dneva v
dan in iz leta v leto, ne da bi
nam bilo jasno, kaj želimo z
leti še doseči ... Še kaj več kot
zgolj preživeti? Po drugi
strani pa: ali ni že to, da nam
je sploh dano bivati na tem
svetu, se v njem orientirati,
biti kolikor toliko zdrav in se
čuditi vsemu, kar se dogaja,
več kot veliko?

No, to je le en posamični
in zasebni odziv na trditev
enega vodilnih slovenskih fi-
lozofov; poglejmo raje, kaj
natančno misli s pojmom
orientacije on sam. V njego-
vih spisih beremo, kar sledi.
Najprej to, da je bilo pred-
prejšnje, 19. stoletje, dejan-
sko v znamenju produkcije
in dela; prejšnje, 20. stoletje,
pa v znamenju organizacije
in volje do moči in oblasti;
sedanje, 21. stoletje, bo, "če
naj preživimo, stoletje orien-
tacije in smisla", "iskanja in
najdevanja življenjskih po-
menov in smisla biti". "Zdaj,
v 21. stoletju, ko se je do-
končno razkrilo, kako druž-

beno primarna nista več niti
produkcija niti organizacija,
marveč je postal povsem ja-
sen in razločen primat orien-
tacije, se je spremenil tudi
pogled na štiri oglišča vsake
družbene stavbe, kakršna je
zakoličila družbena sistem-
ska teorija od Parsonsa prek
Luhmanna do Lukmana. Ker
je primat v sodobnem člove-
kovem življenju privzela ori-
entacija, ozirajoča se za
smislom biti, znotraj sistema
družbe primata nimata več
ne ekonomija ne politika,
marveč ta pripada kulturi z
njenim aksiološkim jedrom.
Tvori ga svetovni etos kot
zbir pravrednot človeškosti
človeka. Ker gre pri človeško-
sti človeka za samo človeč-
nost človeka, pri njej glede
zbira pravrednot ni izbire;
kajti brez svetosti življenja,
posvečenosti mrtvih, dosto-
janstva človeka in zlatega
pravila človeka kot človeka

ni." Tako Hribar v enem svo-
jih najnovejših del, v knjigi z
naslovom Preživetje naroda
in podnaslovom Avtonom-
nost duha in suverenost dr-
žave; izdalo Društvo 2000
leta 2010.

Zdaj pa navedeno še malo
premislimo. Ekonomisti in
politiki, ki jim filozof jemlje
primat, se z njim po veliki
večini najbrž ne bi strinjali.
Proizvodnja in organizacija,
volja do moči in oblasti so
slej ko prej tudi v našem sto-
letju tiste, ki poganjajo ta
svet. A kam ga ženejo in
kako? Kako se bo končalo, če
se bomo še naprej slepo po-
drejali notranji "logiki" eko-
nomije in politike? Če bomo
upoštevali le interese kapita-
la in velikih sil tega sveta?
Kaj ni že skrajni čas, da si
sredi proizvajanja in organi-
ziranja vzamemo čas, se
malo ustavimo, razgledamo
in odločimo, kako naprej? Je

to sploh mogoče? In če je, ka-
tero je tisto stališče, ki omo-
goča najboljši razgled in ori-
entacijo? Po Hribarju naj bi
ta vloga pripadla "kulturi z
njenim aksiološkim je-
drom". Če pristanemo na to
trditev, nas nadalje zanima,
katero je tisto aksiološko je-
dro, ki bi bilo lahko skupno v
vsej kulturni različnosti tega
sveta. Najmanjši skupni
imenovalec, ki bi ga sčasoma
priznale različne ekonomske
in politične orientacije, pa
vse mogoče religije in svetov-
ni nazori? Odgovor: to je sve-
tovni etos in njegove štiri
pravrednote, ki so skupne
vsem: zlato pravilo, svetost
življenja, posvečenost mrtvih
in dostojanstvo človeka.

Zlato pravilo, ki so ga po-
znali že stari Egipčani, uči:
"Ne stori drugemu tega, če-
sar ne želiš, da bi drugi storil
tebi." Ali v bibličnem jeziku:
"Ljubi svojega bližnjega ka-
kor samega sebe." (3 Mz
19,18; Mt 22,39) Svetost živ-
ljenja bi našim ljudem naj-
bolje razložili, če rečemo, da
je enaka peti božji zapovedi:
"Ne ubijaj!" Posvečenost
mrtvih je res "pravrednota";
nedavne znanstvene raziska-
ve so pokazale, da so nean-
dertalci že pred sto tisoč leti
obredno pokopavali svoje
mrtve. Kar z drugimi beseda-
mi pomeni, da so bili etično
na višji ravni kot tisti, ki so
leta 1945 svoje žrtve nagnali
v Hudo jamo in jih v njej še
napol žive zazidali. To je res
hudodelstvo proti človečno-
sti, ki ne zastara. Najmanj,
kar bi morali ugotoviti, so
njihova imena in primeren
pomnik. Dostojanstvo člove-

ka pa terjajo tudi vsi tisti ljud-
je brez dostojanstva, ki so
brez dela ali pa jih izkorišča-
jo kot ceneno delovno silo ...
Skratka: tudi v organizaciji
globalne proizvodnje in so-
dobnih političnih procesov
bi se morali ozirati na te te-
meljne pravrednote.

Proizvajati in organizirati
(se) moramo slej ko prej,
brez tega ne gre. Zdaj gre vrh
tega za to, da produciramo in
se organiziramo "orientira-
no", kulturno, z ozirom na
aksiološki temelj tega sveta.
Pohlepnež, ki se polašča ne-
kega podjetja, bi se moral pri
tem ozirati ne njegove delav-
ce - če ne želi, da bo sam
končal na cesti ali celo v za-
poru. V Evropi ni bilo spo-
mladi 1945 človeško življenje
vredno skoraj nič, zmagoval-
ci so se ravnali po starodav-
nem reklu "gorje premaga-
nim"; a že pred koncem iste-
ga stoletja je bila smrtna ka-
zen na tej celini ukinjena.
Duhovni in politični voditelji
držav, v katerih je še možna
ali celo v dejanski rabi, pa bi
se morali zamisliti, kako to
prakso uskladiti z načelom
svetosti življenja? No, v tej
isti Evropi je bil po drugi
strani še leta 1995 mogoč ge-
nocid (Srebrenica ...) in ne-
posvečeno zagrebanje mrt-
vih. Prav v teh dneh z zani-
manjem opazujemo, kako se
na teritoriju ene najstarejših
civilizacij tega sveta "dogaja"
sedanje ljudstvo te dežele; ne
glede na vse ekscese je očit-
no, da gre ljudem predvsem
za njihovo dostojanstvo ...
Skratka: brez orientacije,
oprte na vrednote svetovnega
etosa, ne bo šlo.

Produkcija, organizacija, orientacija
Ste kdaj pomislili, katera so tista načela, ki bi jih moral sodobni človek najbolj spoštovati in se po njih ravnati? Produktivnost,
dobiček, organizacijska učinkovitost, moč, oblast ... In kar je še takega? Vse to, a z orientacijo, oprto na vrednote svetovnega
etosa.

Spomenka Hribar

Zanimivim sogovornikom je v prostorih žirovskega muzeja prisluhnilo številno občinstvo.

Tine Hribar
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Danica Zavrl Žlebir

Spomenka je po materi ži-
rovska rojakinja, njen soprog
Tine v Žiri prihaja tako rekoč
pol stoletja. Voditelj Glasove
preje Miha Naglič, tudi sam
Žirovec, je našel še nekaj po-
vezav zakoncev Hribar z Žir-
mi, denimo Spomenkino
navzočnost na zborovanju
Demosa leta 1990 ali njeno
pojavljanje v Žirovskem ob-
časniku. Uvodoma sta gosta
spregovorila o družinah, iz
katerih izvirata. Spomenkin
oče je bil Srb iz Beograda.
Kot poštni uslužbenec je z
vlakom potoval od Gevgelije
do Jesenic in nekoč v Ljublja-
ni spoznal Spomenkino
mamo. Tinetov rod pa izvira
iz okolice Lukovice, njegov
rojstni kraj je Goričica pri
Ihanu. 

Pirjevčev spis 
v žirovskem skrivališču

Kakšen vpliv sta imela na
generacijo, ki ji pripadata
Hribarjeva, Kocbek in Pirje-
vec, je zanimalo voditelja Gla-
sove preje. Oba sta bila parti-
zana, Kocbek krščanski socia-
list, Pirjevec boljševik, ki se je
pozneje boljševizmu odpove-
dal, kar je izpovedal v svojem
dnevniku, ki nikoli ni bil jav-
no objavljen, njegovo kopijo
pa je imel tudi Tine Hribar.
Slednji o tem piše v svoji knji-
gi Ena je groza. Pirjevčev spis
je nastal kot odziv na Kocbe-
kovo objavo sredi sedemde-
setih let, ko je ta obsodil po-
vojne oblasti zaradi poboja
domobrancev. In tu je še ena
povezava z Žirmi: kopijo Pir-
jevčevega zapisa je Tine Hri-
bar skrival med lesenimi ste-
nami hiške, ki jo ima njegova
žena Pod klancem v Žireh.
Oba, Pirjevec in Kocbek, sta
dala vpogled v medvojno in
povojno dogajanje, kar je po-
magalo tudi ustanoviteljem
Demosa, da se niso enostran-
sko konfrontirali s komuniz-
mom, kar je pričakovala nje-
gova desna struja, je dejal
Tine Hribar. Do partizanstva
in narodnoosvobodilnega
boja ima pozitiven odnos,
toda voditelji revolucije so
leta 1945 zagrešili zločin in
poteptali temeljne vrednote
človečnosti. Ne glede, kako
kritični smo do komunizma,
pa ga je treba gledati v okviru
epohe, je menila Spomenka
Hribar. "Njim je bila njihova
ideologija dana in v tem
smislu je vsakdo, tudi komu-
nist, do neke meje opravičen
za to, kar počne, in ni abso-
lutno kriv. A le do neke meje,
ta pa je odnos do drugega člo-

veka in je ne bi smel prestopi-
ti. Zgodilo pa se je ravno to.
Zgodil se je zločin. Zanj pa je
treba odgovarjati, nato pride
katarza, očiščenje," pravi
Spomenka Hribar, avtorica
ideje o narodni spravi. "Če ne
uvidimo, da je človek do neke
meje opravičen za svoje miš-
ljenje in dejanja, potem se z
njim tudi ne moremo spravi-
ti. Toda vsi smo samo ljudje
in nihče ne ve, kako bi se ob-
našal v takšnih okoliščinah in
ne more z absolutnim vede-
njem od drugega zahtevati
idealnega ravnanja. Ravno na
tem počiva sprava, da si do-
brotljiv, prizanesljiv, odpus-
tljiv do drugega človeka in ga
varuješ v njegovi svobodi."

Zakonca Hribar je v se-
demdesetih letih nadzirala
Udba. Tine je izgubil profe-
suro na Fakulteti za sociolo-
gijo, politične vede in novi-
narstvo. Pravi, da mu je bilo
to po eni strani prav, saj se je
lahko bolj posvetil raziskova-
nju in pisanju, po drugi pa
vendarle živiš v strahu, kaj se
bo zgodilo. Kar na koži čutiš,
da ti sledijo, sta ta neprijetni
občutek opisala Hribarjeva.
Da ni šlo le za občutek, pač
pa so ju resnično zasledovali,
jima je pozneje potrdil tudi
eden od takratnih sodelavcev
Udbe, ki je čutil, da se mora
izpovedati. 

Zakonca Hribar sta pove-
zana tudi z izhajanjem Nove
revije, v kateri so bili objavlje-
ni tudi prispevki za slovenski
nacionalni program in so
njeni sodelavci opazno pri-
spevali k nastanku samostoj-
ne slovenske države. Tine je
bil v prvi polovici osemdese-
tih let prejšnjega stoletja tudi
njen urednik. 

Kako sta Hribarjeva
povezana  z Milanom Kuča-
nom, letos tudi sedemde-
setletnikom? Štejeta ga za
prijatelja, v njegov Forum 21
pa vendarle nista želela vsto-
piti. Če se hoče iti politiko,

naj ustanovi stranko, je me-
nila Spomenka, Tine pa je
vstop v forum pogojeval s
tem, da Kučan podpiše izja-
vo, povezano z zakonom, ki
naj bi urejal napis na spome-
niku "žrtvam vojne in revolu-
cije". Tak napis je predlagal
Tine Hribar, levica pa je spr-
va vztrajala pri napisu "žrt-
vam vojne in povojnih usmr-
titev". "Nisva mogla pristati
na tak napis, kajti pri usmrtit-
vah gre lahko le za dejanje na
podlagi sodne odločitve, te pa
ni bilo, šlo je za likvidacijo
brez sojenja," pravi Tine Hri-
bar. Kučan izjave ni želel
podpisati, Tine pa ni želel iti
v Forum 21. Kakšen odnos pa
imata Hribarjeva z dvema
slovenskima Pahorjema?
Eden je še njun prijatelj, dru-
gi pa je bil, pravi Tine Hribar.

Posvečenost mrtvih

Zgodbo, povezano z napi-
som na skupnem spomeni-
ku žrtvam, je Tine Hribar
razvil kot primer, da imata s
Spomenko trdna stališča že
štiri desetletja, čeprav jima
večkrat očitajo, da jih spre-
minjata in da nihata med le-
vico in desnico. To ne drži,
temveč dogajanje ves čas
presojata z enakih filozofsko
etičnih stališč. Omenjenega
napisa na spomeniku žrt-
vam ni sprejela niti levica
niti poznejša Janševa vlada,
od koder so nekdanji domo-
branci interes živih (z zahte-
vo po pokojninah in odškod-
ninah) postavili pred dolž-
nost do mrtvih. "Enkrat sem
napadel levico, enkrat iz ena-
kega razloga desnico, vselej
zaradi svoje zvestobe temelj-
nemu načelu o posvečenosti
mrtvih," pravi Tine Hribar.
"Sama sem najprej napadla
levico, ko sem zahtevala ob-
sodbo povojnih zločinov in
narodno spravo," je Spo-
menka komentirala očitek,
da je v Demosu v devetdese-

tih letih ustavljala desnico.
"Ko sem bila poslanka v par-
lamentu, so se v Demosu za-
čele pojavljati težnje po abso-
lutni oblasti desnice. Naspro-
tovala sem temu, da bi samo
zamenjali barve in eno abso-
lutno vladavino zamenjali za
drugo. V demokraciji pa sta
pomembni obe, levica in
desnica, pa tudi sredina, ki
razmejuje obe skrajnosti."

Zanimiv pomenek treh fi-
lozofov se je dotaknil vred-
not, na katerih temelji delo
zakoncev Hribar. Tine Hri-
bar govori o štirih, med kate-
rimi je temeljna pravrednota
posvečenost mrtvih. Ostale
so svetost življenja, dostojan-
stvo človeka in zlato pravilo,
ki pravi, da ne stori drugemu
tistega, česar sam ne želiš, da
kdo stori tebi. Mrtvih se drži
bolečina živih. To drži še zla-
sti za pobite po vojni: dokler
niso ti mrtveci pokopani z
dostojanstvom, ki pritiče člo-
veškemu bitju, se tudi živi ne
morejo čutiti enaki in enako-
pravni, dodaja Spomenka. 

Ko so govorili o plebiscitu
pred dvajsetimi leti in o na-
stajanju slovenske ustave, je
Spomenka pojasnila, da je
sprejemanje ustave kasnilo,
ker niti levici niti desnici ni
bil všeč Tinetov uvod v pre-
amboli, ki se je začel z "zave-
dajoč se svetosti življenja in
dostojanstva človeka", spo-
ren pa se jim je zdel tudi
člen, ki je govoril o načrtova-
nju družine, kar je desnica
razumela kot pravico do spla-
va. Kako Hribarjeva razume-
ta današnje pobude za spre-
membo ustave? Tine Hribar
je takoj po Pahorjevi zmagi s
skupino intelektualcev pred-
lagal ustanovitev skupine za
prenovo slovenske ustave,
češ da je potrebna nekaterih
posodobitev (denimo vključi-
tev našega članstva v EU),
vendar se tudi tu zatika, se-
daj pa zaradi volitev, ki bodo
prihodnje leto, spet ni pravi
čas za takšne spremembe.
Občinstvo je tudi zanimalo,
iz kakšnih razlogov se filo-
zof, ki je sicer bolj človek teo-
retske drže, vključi v politič-
no dogajanje. Ker je tudi
družbeno bitje, ki mu ni vse-
eno, kako živijo ljudje, meni
Spomenka, Tine pa dodaja,
da naloga filozofa ni ne pro-
dukcija ne organizacija, tem-
več orientacija. "Ko narod iz-
bira nek smisel in cilj (kar se
ne zgodi pogosto), začutiš
potrebo, da se angažiraš,"
pojasnjuje Tine, ki je skupaj
s Spomenko, Francetom Bu-
čarjem in Jožetom Pučni-
kom tvoril neformalno ori-
entacijsko jedro Demosa.

Spomenka in Tine
Hribar. Zakonski par filozofov in publicistov. Januarja letos oba sedemdesetletnika. Ob tej priložnosti
gosta 106. Glasove preje. V Žireh.

Župan Janez Žakelj je zakoncema Hribar v spomin na 
njuno gostovanje v Žireh podaril sliko z motivom Ledinice.
Tam je bila doma Spomenkina stara mama.

Vesela sem, da Žirovke in Žirovci še vedno tako lepo pojejo,
kot smo mi nekoč, je po uvodnem glasbenem programu
dejala Spomenka Hribar. Gostoma je namreč zapel 
Mladinski komorni zbor Glasbene šole Škofja Loka (oddelka
v Žireh) pod vodstvom Katarine Miklavčič, v katerem poje
enajst pevk in dva pevca. I Foto: Polona Mlakar Baldasin

In še en spomin na Žiri, knjiga o tamkajšnjih domačih 
imenih I Foto: Polona Mlakar Baldasin

Direktorica in odgovorna urednica Gorenjskega glasa 
Marija Volčjak je zakoncema Hribar v spomin na 106. 
Glasovo prejo (in njuno drugo) izročila knjigo.

Spomenka in Tine Hribar v pomenku z voditeljem Glasove
preje Mihom Nagličem I Foto: Polona Mlakar Baldasin
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Pro et contra

Suzana P. Kovačič

Mag. Špela Remec - Rekar
iz Urada za hidrologijo in
stanje okolja (Sektorja za ka-
kovost voda) pri ARSO na
blejski limnološki postaji de-
luje že skoraj trideset let. Ko-
ordinira državni monitoring
kakovosti vode na slovenskih
jezerih in zadrževalnikih, ki
imajo več kot 50 hektarov
površine. Blejsko jezero je
studenčnega tipa, zanj je
značilna majhna naravna
pretočnost. Voda se po na-
ravni poti zamenja v približ-
no štirih letih. V zadnjih treh
letih se stanje jezera slabša,
opozarja biologinja: "Zaradi
preobremenjenosti s fosfor-
jevimi spojinami narašča
produktivnost rastlinskega
planktona, ki vpliva na
zmanjšano prosojnost vode
v jezeru. V zadnjih treh letih
v globljih plasteh jezera pri-
haja tudi do izrazitega po-
manjkanja kisika, kar kaže,
da v jezeru poleg nutrientov
narašča tudi obremenjenost
z organskimi snovmi." 

Sporni bojliji

Vir organskih snovi in fos-
forja predstavlja tudi odlože-
na vaba za krape. "V zadnjih
treh letih se je krapolov izra-
zito razširil. Ljubitelji krapo-
lova hranila v nekontrolira-
nih količinah stalno prinaša-
jo na ribja krmišča. Vsaka
vaba vsebuje koncentrirane
snovi, kot so ribja moka, soji-
na mast, mleko v prahu, jaj-
ca, mleta drobovina ... Poleg
hranil tako imenovanim boj-
lijem dodajajo še koncentrate
različnih arom in laksative,
ki imajo nalogo krapa priva-
biti in mu vzbuditi neustav-

ljivi tek. Če trideset krapar-
jev, ki upoštevajo Zakon o vo-
dah, lovi 150 dni, pomeni, da
samo oni odvržejo v jezero
minimalno 22 ton hranljivih
organskih snovi. Vsebnost
fosforja v bojliju znaša en do
dva odstotka, kar pri izraču-
nani količini hranil pomeni
od 220 do 440 kilogramov
fosforja na leto. Ribiči imajo
podatke na podlagi prodanih
ribiških dovolilnic, ne upoš-
tevajo pa dni, ko krape samo
krmijo."

Po izračunu Remec - Re-
karjeve je intenzivni krapolov
med največjimi onesnaževal-
ci jezera v zadnjih letih: "Se-
veda obstajajo tudi drugi viri
onesnaženja. Jezero dodatno
onesnažuje porečje Mišce z
intenzivno živinorejo v ozad-
ju, za kar bodo morali ukre-
pati na občini. Mišca jezero
obremeni s povprečno 288
kilogrami fosforja na leto
(kar je še vedno manj, kot od-
ložena vaba za krape). Poleg
pritokov ga občasno obreme-
njuje tudi nevodotesna kana-
lizacija, ki se še posebej ob
večjih nalivih skupaj z one-
snaženo meteorno vodo iz
cest in drugih urbanih povr-
šin prelije v jezero; ocenju-
jem, da znaša prispevek do
50 kilograma fosforja na do-

godek. Med onesnaževalci so
tudi vodni ptiči, predvsem
race, ki so se pretirano raz-
množile. Ptičji iztrebki vse-
bujejo guano (gnojilo!) z bo-
gato vsebnostjo fosfatov; v
treh do petih kilogramih iz-
trebkov dnevno je od 97 do
360 gramov čistega fosforja.
Med manjšimi onesnaževal-
ci so tudi kopalci." 

Prepoved krmljenja

In kakšna je rešitev? "Zav-
zemam se za prepoved krm-
ljenja v Blejskem jezeru, ne
ribolova! Krapi si sami lahko
poiščejo hrano v jezeru. Po-
leg tega je krap v jezeru tuje-
rodna vrsta, ki postaja
uspešna, ker jo ribiči še do-
datno spodbujajo. Škoda,
ker pri pripravi novega Za-
kona o sladkovodnem ribiš-
tvu ministrstvi za kmetijstvo
ter okolje in prostor nista
bili usklajeni in niso dodali
še člena, ki bi prepovedoval
tak način lova v naravnih je-
zerih." Kot je še dodala Re-
mec - Rekarjeva, bi bilo do-
bro prepovedati tudi krmlje-
nje vodnih ptic. Svoje argu-
mente in rešitve bo v krat-
kem predstavila blejskemu
občinskemu svetu, vsaj tako
ji je zagotovil župan. 

Špela Remec - Rekar: ” Jezero je 
skupno dobro. Ne moremo dopustiti,
da se na račun zabave in sproščanja 
posameznikov spremeni v krmišče 
krapov.”

Slavko Cuderman: ”Smo ena najbolj
urejenih ribiških družin v Sloveniji 
in prav gotovo je nam, ribičem, 
v interesu, da imamo čisto jezero.”

Jezero je onesnaženo
Stanje Blejskega jezera se v zadnjih treh letih slabša, ugotavlja Špela 
Remec - Rekar iz Sektorja za kakovost voda pri Agenciji za okolje. 

Suzana P. Kovačič

"Zadnje mesece pretekle-
ga leta se je proti ribičem
sprožila prava gonja, ker so
nas na Sektorju za kakovost
voda pri Agenciji RS za oko-
lje (ARSO) predstavili v me-
dijih kot glavne onesnaževal-
ce Blejskega jezera. Lahko
zatrdim, da so v javnost pri-
šli zavajajoči in neresnični
podatki. Če so nas ribiče še
pred časom sprehajalci ob
jezeru ogovorili, poklepetali
z nami, se je v zadnji polovi-
ci lanskega leta njihov od-
nos do nas precej spreme-
nil. Dogodilo se je, da je bila
na parkirišču prerezana
guma na avtu ali pa je bil
avto kako drugače poškodo-
van, en ribič je doživel tudi
lažji fizični napad. Vse to je
posledica pritiskov, ki se iz-
vajajo nad ribiči," je povedal
Slavko Cuderman, vodja
kraparske sekcije pri Ribiški
družini Bled, ki ima konce-
sijo za Blejsko jezero. "To
pomeni, da na leto odvaja-
mo državi 15 tisoč evrov za
upravljanje z ribjim življem
in izvajanjem ribolova v je-
zeru. Sami opažamo, da se
zadnji dve leti z jezerom ne-
kaj dogaja. Menimo, da sta
glavni onesnaževalki neure-
jena kanalizacija in meteor-
na voda. Zakaj je v resnici
prišlo do cvetenja, bodo mo-
rali dokazati z bolj konkret-
nimi analizami, ki bodo raz-
krile prave onesnaževalce je-
zera," je še dodal Cuder-
man. 

22 ton hrane?

"Intenzivni ribolov je po
podatkih Špele Remec - Re-
kar največji onesnaževalec.

Trdi, da na leto krapom
zmečemo okoli 22 ton hra-
ne. Povedal vam bom izra-
čun, ki temelji na podlagi
prodanih ribolovnih kart za
člane društva in turiste za
leto 2009. Ribolovnih dni
na jezeru je bilo 873. Če je
vsak porabil pet kilogramov
hrane za krape na dan, je to
4365 kilogramov. V letu
2010 je bilo lovnih dni na je-
zeru 1322, to pomeni 6610
kilogramov hrane. To je pet-
krat manj, kot je v raziskavi
predstavila Špela Remec -
Rekar. Naši podatki so vero-
dostojni, saj smo imeli lani
pet inšpekcijskih nadzorov,
ki nepravilnosti niso odkrili.
S tem postanemo takoj eden
izmed najmanjših onesna-
ževalcev jezera," je dejal Cu-
derman. Pojasnil je, da 50
odstotkov hrane krapom
predstavljata kuhana koruza
in konoplja, ostalih 50 od-
stotkov pa bojliji. "V bojlijih -
povprečna cena bojlijev je
deset evrov za kilogram, za
22 ton bi bilo to kar 220 tisoč
evrov - so pšenična, koruzna,
sojina in ribja moka, ptičja
hrana, mlete školjke in raki,
jajca, arome in drugi dodat-
ki. Več ali manj je to kuplje-
na hrana, ki je naprodaj v ri-
biških trgovinah, proizvajal-
ci pa morajo svoje izdelke,
preden gredo v prodajo, dati
v analizo," je dejal sogovor-
nik in ponazoril: "Podobna
jezera, kot je Blejsko, so tudi
v Italiji, Avstriji, Franciji. V
Franciji je eno najlepših je-
zer Saint Cassien, kjer ravno
tako lovijo krapa. Dnevno
tam lovi več kot štirideset ri-
bičev vse leto, pri nas pa v se-
zoni med pet in deset na
dan. Od januarja do aprila ni
lovne sezone, praktično se

ne lovi od novembra do
maja. Januarja letos ribiči
niso lovili, jezero je pa ravno
tako onesnaženo?!"

Strožji ukrepi

Krapa večinoma lovijo po
sistemu "ujemi in spusti";
ujetega krapa, težkega do se-
dem kilogramov, sme ribič
vzeti, težjega pa mora čim
prej nepoškodovanega vrniti
nazaj v jezero. Najtežji doslej
ujet krap v Blejskem jezeru
je tehtal 30,2 kilograma.
"Krap ni avtohtona riba - je-
zero je bilo s krapom nase-
ljeno že pred ustanovitvijo
Ribiške družine Bled leta
1953, in ne uničuje drugih
rib. Poleg že povedanega
smo za sezono 2011 sprejeli
bistveno strožje ukrepe pri
izdaji dovolilnic za ribolov.
Dnevna karta stane 50 evrov.
Prepovedano bo postavljanje
ležalnikov ter vseh vrst šoto-
rov in bivakov, dovoljen bo le
stol in klasičen dežnik zele-
ne barve v primeru dežja. Ri-
bič bo lahko dnevno porabil
za krmljenje največ do pet
kilogramov hrane; toliko jo
bo tudi smel imeti dnevno
pri sebi. Ob obilnem krmlje-
nju se možnosti za ulov celo
zmanjšajo, saj več hrane v
vodi ribiču daje manj mož-
nosti, da krap najde njegovo
vabo. Tako ribiči v določenih
dneh, ko krapi jedo manj,
porabijo samo kilogram hra-
ne," je poudaril Slavko Cu-
derman in zaključil: "Upa-
mo, da se bodo odkrili pravi
razlogi za nastalo stanje, saj
onesnaženo jezero slabo
vpliva tudi na ribe. Ribiška
družina Bled bo tudi v bodo-
če ravnala odgovorno in po
predpisani zakonodaji." 

”Ribiči nismo krivi”
”Glavni onesnaževalec jezera je neurejena kanalizacija in meteorna 
voda,” je prepričan Slavko Cuderman, iz Ribiške družine Bled. 

Slavko Cuderman: ”Upamo, da se bodo odkrili pravi razlogi za nastalo stanje, saj 
onesnaženo jezero slabo vpliva tudi na ribe.”

Po izračunu Špele Remec - Rekar je intenzivni krapolov med največjimi onesnaževalci 
jezera v zadnjih letih: ”Zavzemam se za prepoved krmljenja v Blejskem jezeru, ne ribolova.”
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Aktualno

Simon Šubic

Tudi osebnih stečajev je če-
dalje več, ugotavljata naša so-
govornika, stečajna upravite-
lja Mihael Bakovnik iz Hote-
maž in Janko Maček iz Zvirč.
"Zadnje čase je pripad oseb-
nih stečajev velik. Trenutno
imam odprtih sedemnajst
stečajev in večina je osebnih,"
pravi Bakovnik. "Najbolj za-
skrbljujoče je, ker vse več
osebnih stečajev predlagajo
vedno mlajše osebe. Delež re-
lativno mladih predlagateljev,
starih štirideset let in manj, je
namreč vedno večji. Običajno
gre za nezaposlene osebe, sa-
mohranilke. Število stečajev je
vse večje tako zaradi krize kot
tudi zaradi zaščite pred rubež-
niki in rednim dnevnim izter-
jevanjem," dodaja Maček.

Ko dolgovi postanejo 
neobvladljivi

K osebnemu stečaju se za-
tečejo prezadolženi potrošni-
ki, neuspeli samostojni pod-
jetniki in zasebniki, ki ne
zmorejo več dolgoročno po-
ravnati svojih obveznosti.
Najpogosteje so dolžni davč-
ni upravi, zavodu za pokoj-
ninsko in invalidsko zavaro-
vanje, zavodu za zdravstveno
zavarovanje, bankam, zavaro-
valnicam, podjetniki so dolž-
ni tudi dobaviteljem ... Zakon
sicer pravi, da potrošnik po-
stane plačilno nesposoben
že, ko za več kot dva meseca
zamuja z izpolnitvijo obvez-
nosti, ki presegajo trikratnik
njegove plače, nadomestil ali
drugih rednih prejemkov.
"Kar se lahko zgodi relativno
hitro. Za nekoga, ki na pri-
mer prejema 500 evrov me-
sečnih dohodkov, je to že
1500 evrov dolga davčni upra-
vi, ki mu ga ni uspelo porav-
nati v dveh mesecih," pojas-
njuje Bakovnik. Pri podjetni-
kih je kriterij insolventnosti
postavljen nekoliko višje: ko
za več kot dva meseca zamu-
ja z izpolnitvijo obveznosti, ki
presegajo dvajset odstotkov
vseh izkazanih obveznosti v
zadnjem poslovnem letu. 

Osebni stečaj praviloma
predlagajo dolžniki sami, ker
želijo na ta način zaščititi svo-
je interese oziroma si zagoto-
viti pogoje za normalno živ-
ljenje, poudarja Maček: "Do-
kler namreč ni uveden stečaj-
ni postopek, imajo taki dolž-

niki običajno težave z izvršite-
lji in upniki, ki si na vsak na-
čin želijo poplačilo svojih ter-
jatev. S stečajem se dolžniku
omogoči normalno preživet-
je, nov začetek, če se drži pra-
vil igre, kar pomeni, da po-
skuša pridobiti službo in po-
plačati nastale terjatve." 

Dolžniki brez vsakega
premoženja

Največji problem osebnih
stečajev je v tem, da dolžniki
ponavadi nimajo več nobene-
ga premoženja, ki bi se ga
dalo unovčiti in osnovati 
stečajno maso, iz katere bi
vsaj delno poplačali upnike. 
"Večina dolžnikov nima niti
toliko premoženja, da bi po-
ravnali začetne stroške stečaj-
nega postopka, to je od dva do
tri tisoč evrov, zato zaprosijo
za brezplačno pravno pomoč.
Sodišče v tem primeru preve-
ri dolžnikovo premoženjsko
stanje, in če ugotovi, da res
nima nobenega premoženja
in prihodkov, ga oprosti plači-
la stroškov, kar potem krije dr-
žava," pojasnjuje Bakovnik. V
večini že končanih osebnih
stečajev, v katerih je bil upravi-
telj, upniki niso dobili povr-
njeno niti evra, le redko pa
kakšen odstotek prijavljene in
priznane terjatve. Te sicer lah-
ko prijavljajo ves čas stečajne-
ga postopka. 

Bakovniku pritrjuje tudi
Maček: "Izredno redko se
zgodi, da bi imeli dolžniki še
kaj premoženja, zato v po-
membnem delu do poplačila
upnikov ne pride. Dolžniki

navadno nimajo zaposlitve, so
prijavljeni na zavodu za zapo-
slovanje, nekateri iščejo služ-
be, drugi niti ne. Terjatve se
morda delno poplačajo edino
v primeru, da ima dolžnik v la-
sti še kakšno nepremičnino,
premoženje, ki še ni bilo za-
rubljeno oziroma se je do te-
daj neuspešno prodajalo na
javni dražbi. V času stečajnega
postopka lahko pride tudi do
dedovanja. Sicer pa si dolžniki
želijo le zagotoviti možnost
preživetja in odpis dolgov. Ti
pa znašajo nekaj deset tisoč ev-
rov pri navadnih potrošnikih
do nekaj sto tisoč evrov ali še
več pri neuspelih podjetni-
kih."

A po končanem postopku
osebnega stečaja, med kate-
rim brez soglasja upravitelja
in sodišča ne more prodajati
morebitnega premoženja, 
najemati posojil, odpirati dru-
gih bančnih računov, se odpo-
vedati dedovanju, dolžnik še
ni avtomatično prost terjatev,
ki jih v stečaju ni uspel popla-
čati. Lahko pa še pred koncem
postopka izkoristi zakonsko
možnost in vloži predlog za
odpust svojih obveznosti, ki so
nastale do uvedbe stečaja in v
postopku niso bile poplačane.
"Če dolžniku ne uspe izboriti
pravice do odpusta obveznosti,
potem stečaj zanj skorajda
nima pomena. V tem primeru
namreč lahko upniki tudi po
končanem stečaju od njega
terjajo poplačilo," pove Bakov-
nik. Če sodišče po predlogu
dolžnika ugotovi, da ne obsta-
jajo zakonske ovire, potem
uvede postopek odpusta ob-

veznosti, v katerem določi pre-
izkusno obdobje - največkrat
od tri do pet let. Šele po njego-
vem preteku dolžniku, ki
mora seveda dokazati, da se je
v tem času trudil poplačati ter-
jatve, odpišejo vse dolgove do
znanih in neznanih upnikov,
ki potem nimajo več nobene
pravne osnove, da bi dolg še iz-
terjali od nekdanjega dolžnika.
A sodišče zaradi zakonskih
ovir vedno ne odobri odpusta
obveznosti. Iz prakse je najpo-
gostejša ovira pravnomočna
obsodba dolžnika za storjeno
kaznivo dejanje v zadnjih treh
letih. 

Zlorabe osebnih stečajev?

Institut osebnega stečaja so
nekateri že po slabih dveh le-
tih in pol označili za legalizi-
rano krajo. "Odvisno od zor-
nega kota gledanja. Res se pri
večini dolžnikov, ki so v oseb-
nem stečaju, zgodi, da jim so-
dišče na koncu odpiše vse ter-
jatve in tako postanejo prosti
vseh obveznosti, zato lahko
znova začno sklepati kupčije
in nihče ne more več od njih
terjati poplačila starega dolga.
A tudi pred uvedbo instituta
osebnega stečaja je bilo podo-
bno. Dolg je po določenem
obdobju zapadel, navadno po
petih letih, v primeru sodne
izvršbe po desetih, ob obnovit-
vi izvršbe pa dvajsetih letih.
Upniki so tudi tedaj v večini
primerov, ko so posamezniki
pregloboko zabredli, ostali
praznih rok. Je pa res, da tudi
nekateri stečajni upravitelji
menijo, da gre pri osebnem

stečaju za legalizirano krajo,
da se z njim enostavno vse po-
mete pod preprogo. Jaz o tem
težko sodim, saj je vsak oseb-
ni stečaj zgodba zase," pravi
Bakovnik. 

Podobno razmišlja tudi
Maček: "Vedno so možne zlo-
rabe in dogaja se, da gre dolž-
nik v osebni stečaj z name-
nom, da prikrije svoje premo-
ženje. Za zadnja tri leta pred
uvedbo stečaja imamo sicer
upravitelji možnost izpodbija-
nja kakršnekoli transakcije
premoženja na koga drugega,
vendar pa so te zadeve težko
dokazljive, razen tistih, ki so
zavedene v zemljiški knjigi
oziroma drugih javnih evi-
dencah. Sam takih primerov
še nisem imel, od kolegov pa
sem že slišal, da so tudi taki
primeri." Kot dodaja, lahko
na finančno brezpotje zaide
tudi povsem poštena oseba,
ki jo nekdo drug pahne v ne-
mogočo situacijo, iz katere se
potem skuša rešiti z nadalj-
njim zadolževanjem. 

Sicer pa zakon tudi onemo-
goča, da bi se nekdo večkrat
zaporedoma posluževal mož-
nosti osebnega stečaja in s
tem enostavnega odpisa dol-
gov. "Zakon določa, da mora
od zadnjega pravnomočnega
sklepa o odpustu vseh obvez-
nosti preteči najmanj deset
let," razloži Maček. 

So osebni stečaji potemta-
kem sploh koristni? "V vsa-
kem primeru so koristni, saj
razrešijo nerešljive situacije.
Rezultat je največkrat podo-
ben kot pred stečajem, omo-
goči pa dolžniku, da po petih
letih začne znova, da dobi
drugo priložnost. Poznam
primer iz Škofje Loke, kjer je
podjetnik propadel, po steča-
ju pa je začel z drugo dejav-
nostjo in mu posel še danes
dobro teče. V drugo imaš ne-
nazadnje tudi več izkušenj.
Korist z osebnim stečajem
ima lahko po drugi strani
tudi upnik, ki pred tem ni vo-
dil individualne izvršbe proti
dolžniku. V osebnem stečaju
tak upnik zgolj prijavi terja-
tev, vse ostale zadeve pa zanj
vodi stečajni upravitelj. S tem
se izogne vsem stroškom, ki v
individualnih izvršbah nasta-
jajo, poleg tega pa lahko upni-
ka z izvršbo prehiti že drug
upnik. V stečaju pa vsi upniki
dobijo - če seveda sploh kaj
dobijo - enak delež poplačila,"
razloži Bakovnik. 

Druga priložnost 
za prezadolžene
V senci veliko bolj odmevnih prisilnih poravnav in stečajev številnih podjetij, še pred leti vlečnih konjev slovenskega 
gospodarstva, je v Sloveniji vedno več tudi osebnih stečajev, ki jih je oktobra 2008 tudi pri nas uvedel zakon o finančnem 
poslovanju, postopkih insolventnosti in prisilnem prenehanju. 

V letu 2010 je
Okrožno sodišče
v Kranju prejelo
79 zadev 
osebnega stečaja,
od tega je bilo
deset zadev 
rešenih. Zaradi
prenosa 
pristojnosti 
vodenja osebnih
stečajev v 
septembru 2010
je kranjsko
okrožno sodišče
od okrajnih 
sodišč 
gorenjskega
okrožja prejelo 
v reševanje še 52
zadev osebnega
stečaja in dve
zadevi stečaja
zapuščine. 

Najbolj zaskrbljujoče je, ker vse več osebnih stečajev predlagajo vedno mlajše osebe.
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SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Brez smrtnih žrtev
Pretekli teden (od 24. do 30. januarja) slovenske
ceste niso terjale smrtnih žrtev, so sporočili z
Generalne policijske uprave. Na Gorenjskem so
v tem obdobju policisti obravnavali sedemnajst
prometnih nesreč, v katerih se je pet oseb
poškodovalo. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola
so gorenjski policisti do streznitve pridržali
dvanajst voznikov, eden od njih je povzročil tudi
prometno nesrečo. Letos je na slovenskih cestah
umrlo sedem oseb (lani štiri), gorenjske ceste pa
so letos terjale eno smrtno žrtev. 

Damjana Šmid

moj pogled

Neupoštevanje pravil (2)
Pravila morajo imeti svoj
smisel. Pravila za domačo
uporabo naj upoštevajo sta-
rost otroka, njegove sposobno-
sti, karakter in potrebe. Ne
pozabimo na naše potrebe, na
način življenja in na energijo,
ki jo imamo ali pa je nima-
mo, da se ukvarjamo s pravi-
li. Nesmiselno je postavljati
pravila, če se z njimi nihče ne
ukvarja. Nisem zagovornica
napisanih pravil v družini,
saj je družina tako majhna
celota, da naj bi se v njej zme-
nili vse sproti. Napisana pra-
vila so bolj primerna za šolo,
saj je to večji prostor, kjer se
srečujejo različni otroci in
odrasli. Zanje je prav, da čim
večkrat vidijo ali slišijo pravi-
la, jih ponavljajo in uresniču-

jejo, saj je le tako mogoče
vzdrževati red v prostoru.
Predstavljajte si športno vzgo-
jo, kjer ni pravil in reda. Šte-
vilo poškodb bi se povečalo, če
bi vsak skakal in se metal po
svoje. Otroci in tudi odrasli se
navadimo, kje so pravila
manj, bolj ali zelo nujna.
Temu primerno se tudi odzi-
vamo. So otroci, ki pravila
bolj upoštevajo, in so otroci, ki
jih ne slišijo, ne upoštevajo in
se tudi ne menijo za posledice
ali kazni. O prvih se ni po-
trebno pogovarjati, lahko si le
želimo, da bi jih bilo več kot
drugih. Želja je zgolj praktič-
ne narave, ne toliko po oblasti
ali moči pravil. Kajti lepše je
živeti in problemi se hitreje
urejajo, če živimo v varnem

okolju, z jasnimi sporočili in s
prevzemanjem odgovornosti
za svoja dejanja. Odrasli smo
tisti, ki določamo pravila,
vendar je pogoj za to, da smo
pozorni na otrokove potrebe.
Tako jih znamo upoštevati,
hkrati pa presojati, kaj je do-
bro za otroka in kaj ne. S tem
mu že postavimo omejitve,
vendar je to prav in nujno za
varnost in razvoj otroka.
Otrok se na takšen način uči
sprejemati kompromise in če-
prav negoduje in joka, spo-
zna, da staršem lahko zaupa.
To poteka od rojstva naprej.
Omejitve so nujne. "Jaz sem
glavni" je stavek, ki se na raz-
lične načine kaže v naših dru-
žinah in ne prinaša nobene
koristi otroku. 

"Nisem vedela, kaj naj nare-
dim, bila sem živčna in iz-
gubljena. Na srečo oteklina
zaradi modrostnega zoba še
ni izginila, hvaležno sem jo
pogladila z dlanjo in ko sem
že bila pri vratih, je Borut
pokukal na hodnik in me za-
čudeno vprašal: "Mar nimaš
bolniške?"
Globoko sem vzdihnila in mu
pokazala izmaličeni obraz:
'K zobozdravniku moram.
Mar ne vidiš, kakšna sem?'
'Kompliciraš!' se je odkrhal in
izginil nazaj v dnevno sobo."
Lucija pa je svoji zgodbi,
brez dlake na jeziku, dodaja-
la vedno nove začimbe:
"Zavila sem se v šal, niti naj-
manj si nisem želela, da bi
se prehladila. Poleg tega mi
ni bilo do tega, da bi videl,
da sem bila še zmeraj za-
buhla v obraz. Od daleč sem
pomahala moškemu, ki sem
ga v tistem trenutku videla
prvič v življenju, in medtem
ko sem tlačila ključe v torbi-
co, je že prihitel bliže in od
daleč iskal mojo roko, da bi
jo stisnil v objem.

'Še lepša si, kot sem si te pred-
stavljal!' je dejal Toni, na pol
boječe, na pol prestrašeno.
Nisem si mogla kaj, da se ne
bi zasmejala.
'Pozdravljen, Toni. Jaz sem
Lucija!'
Vzel je mojo roko v svoje dla-
ni in jo božal. Čutno in dolgo,
medtem ko mi je gledal v oči.
'Tako lepe ženske še nisem
nikoli videl od blizu!' je dah-
nil in me nepremično gledal
v oči. Počakal je, da sem po-
vesila pogled in zardela.
'Lahko te povabim na čaj v
lokal, lahko ti ga skuham
sam. Kakor hočeš.'
In mi je narahlo stisnil pr-
ste. Premerila sem ga od
nog do glave. 
'Bi se ga morala bati? Mi bo
naredil kaj hudega, če grem
k njemu?'
Vprašanj, ki so mi v tisti ti-
sočinki sekunde poskakovala 
po glavi, ni bilo videti konca.
Končno sem se vdala v usodo.
'Pa pojdiva k tebi. Upam, da
ne stanuješ daleč. Zaradi
mojega zoba.'
'Sploh ne, takoj za vogalom,'
se je glasil njegov odgovor.
Kot da bi to bilo nekaj samo
po sebi umevnega, me je pri-
jel pod pazduho - in sva šla. 
Medtem ko je iz žepa jemal
ključe, sem ga še vprašala, ali
stanuje sam. Prikimal je in
še dodal, da je hiša od znan-
ca, ki se do leta 2015 ne vrne
iz Amerike, tako da se lahko
v njej počuti kot doma. Bila
sem radovedna, kaj dela tam.
'Na ambasadi je. /pove zna-
no ime/.'
Razveselila sem se, in deja-
la, da se mi ni treba bati, da
se mu bo treba opravičevati,
če slučajno potrka na vrata
in me najde pri njem.
Zvonko se zasmeji in me,
povsem spontano, poljubi
na konec nosu.

Dnevna soba, kamor me je
posadil, je bila čista in ureje-
na. Na okenskih policah so
kraljevale vijolice in kazalo
je, da je nekdo figovcu prav-
kar pobrisal liste. 
Bila sem zadovoljna ob tem,
kar sem videla. Ko ga vpra-
šam, kdo mu pospravlja, mi
reče, da vse postori sam.
Hm, moški, ki bi bili pri po-
spravljanju natančni, so zelo
redki, če sploh obstajajo. To
je bila misel, ki me je preši-
nila, a takoj izginila. Če bi
bila le za spoznanje bolj pri
pameti, bi postala previdna.
'V čaj sem vlil malo ruma, če
nimaš nič proti,' se je na-
smehnil Toni čez nekaj tre-
nutkov, ko je predme postavil
lično skodelico. Iz predala je
izvlekel papirnate serviete,
nanje pa je položil skodelico s
čokoladnimi bonboni.
Že od nekdaj sem imela naj-
raje vroč čaj, zato nisem ča-
kala, srknila sem požirek.
Bil je zelo zanimivega oku-
sa, morda za spoznanje pre-
več sladek, a nič hudega.
'Sam pripravljam mešanico
zelišč,' je nadaljeval, kot da bi
vedel, kaj ga želim vprašati.
Kramljala sva o njegovem
delu, nasvetih, ki jih daje
strankam na internetni stra-
ni "Pravniki svetujejo", pa o
tem, kako je danes življenje
komplicirano in težko, ker
je sočloveku težko zaupati.
Poslušala sem ga z odrtimi
usti, topel čaj se mi je razle-
zel po udih, morda je bil
temu kriv tudi rum, ne vem,
toda zdelo se mi je, da še ni-
koli nisem bila tako sprošče-
na kot tisti trenutek.
Pozabila sem na to, da ga prav-
zaprav sploh ne poznam, da
o njem ne vem drugega kot
to, da mu je ime Toni in da je
najbolj prijazen moški, kar
sem jih kdajkoli srečala. 

Dve uri najinega druženja sta
minili kot blisk. Zalotila sem
se, da sem mu o sebi zaupala
vse, kar sem mu le lahko. 
'Mar si nikoli ne želiš, da bi
te mož stisnil k sebi v ob-
jem? Ali te nežno poboža po
nogi, medtem ko gledaš te-
levizijo?' je dejal in se sklo-
nil, ter me prijel za nogo in
jo naslonil na svoj trebuh.
Počasi, z nežnimi gibi me je
začel masirati po podplatih,
da je malo manjkalo, pa bi
zastokala od užitka.
'Kar sprosti se, masaža je
nekaj najlepšega, kar človek
doživi,' je rekel spravljivo.
Prikimala sem. Bila sem
vedno bolj lena in vedno
bolj zaspana. 
Prav nič mu nisem branila,
ko mi je slekel nogavice in
me začel božati po goli koži.
S prstom je previdno pritiskal
po podplatu in njegovi dotiki
so me še bolj opijanjali.
'Kako si lepa!' je dejal še en-
krat, nato se je nagnil nadme
in se z jezikom dotaknil kolena.
Nič nisem rekla, bilo je že
prepozno, v meni je vse go-
relo in želelo. Z jezikom je
švigal vedno više in vedno
bolj vztrajno. Vmes je porav-
naval blazine, da sem imela
občutek, da vse, kar počne,
dela zato, da bo meni dobro.
Od tega, kar se je dogajalo v
naslednjih nekaj urah, ne
vem dosti. Prepričana sem,
da me je omamil in se potem
nad menoj izživljal. Pa ne na
surov način, da ne boste mis-
lili. Naredil je vse, da sem se
tega, kar je počel, hudičevo
dobro zapomnila, kako dru-
gače bi si lahko razlagala, da
sem se k njemu vračala vsak
dan, če me je le poklical. Po-
stala sem odvisna od čaja,
njegovih nežnosti in od užit-
kov, ki mi jih je nudil ..."

(Se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Priprli celjskega 
sodnika
V enomesečnem priporu je prejšnji teden pristal
celjski sodnik Milko Škoberne, osumljen
jemanja podkupnine. Policija ga je prijela 

zaradi suma, da je v zameno za devet tisoč evrov
podkupnine odpravil mednarodno tiralico za
Esada Ćehajića, osumljenega kaznivih dejanj,
povezanih s prostitucijo in goljufijami. 
V dogovorih naj bi sodelovala tudi direktor 
podjetja Komunala Laško Marjan Salobir in
celjski podjetnik Esad Ramić, slednji je prav
tako priprt. Kot so pojasnili kriminalisti, naj bi
sodnik leta 2009 prejel devet tisoč evrov, 
kasneje pa naj bi vsi trije osumljenci skupaj 
zahtevali še petdeset tisoč evrov. 
V kriminalistični preiskavi so jim tako izročili
navidezno podkupnino v višini osemnajst tisoč
evrov, ki so si jo razdelili med seboj. Ljubljansko
sodišče se je za priprtje celjskega sodnika 
odločilo minuli petek, potem ko je dan prej
mandatno-volilna komisija državnega zbora 
odločila, da mu ne podeli imunitete, državni
zbor pa je odločitev komisije potrdil v torek.
Škobernetov zagovornik Tomaž Bromše se je na
odločitev o priporu pritožil, ker naj bi bila 
sodniku kršena z ustavo zagotovljena imuniteta,
saj bi moral o njej pred odreditvijo pripora 
odločati državni zbor in ne le mandatno-volilna
komisija. Zunajobravnavni senat je pritožbo v
sredo že zavrnil, zato odvetnik sedaj napoveduje
pritožbo na vrhovno sodišče zaradi varstva 
zakonitosti, napovedal pa je tudi pritožbo na 
ustavno sodišče.

Na psihiatrično 
zdravljenje 
Sodišče v Murski Soboti je obsodilo 53-letno
Zdenko Kerčmar iz Žibercev pri Apačah, ki je 1.
junija lani med prepirom s kuhinjskim nožem v
prsi zabodla svojega zunajzakonskega partnerja
Miroslava Gašpariča, ki je bil nekaj časa tudi v
smrtni nevarnosti. Kerčmarjeva je dejanje storila
neprištevna in se ga zaradi popolne opitosti
sploh ne spomni. Kot odvisnici od alkohola in
psihični bolnici ji je sodišče odredilo vsaj leto
dni zdravljenja v psihiatrični bolnišnici.
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Pasti interneta

Moja žena je hladna kot led
in mi ne da
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Knjige in ljudje

Jože Košnjek

med sosedi
Narodni svet koroških Slo-
vencev in Krščanska kultur-
na zveza sta v sredo zvečer v
Slomškovem domu v Celov-
cu podelila Tišlerjevo nagra-
do, ki je eno od najuglednej-
ših priznanj, ki jih vsako leto
podeljujejo slovenske orga-
nizacije na Koroškem, glas-
beniku in kulturnemu delav-
cu Hanziju Gabrielu, ki se je
rodil leta 1940 pri Unčarju v
Št. Janžu v Rožu/St. Johann
im Rosental. Tišlerjevo na-
grado, imenovano po zna-
nem voditelju Slovencev na
Koroškem, prvem predsed-
niku Narodnega sveta in naj-
zaslužnejšem za ustanovi-
tev Slovenske gimnazije v
Celovcu, so prvič podelili leta
1979. Letos so jo že dvaintri-
desetič. 
"Slovenci v zgodovini nismo
imeli plemičev, imeli smo in
imamo pa plemenite ljudi.

Hanzi je duhovno prisoten
na Koroškem, čeprav jo je
pred mnogimi leti zapustil.
Nosi jo v srcu," je dejal o pre-
jemniku letošnje Tišlerjeve
nagrade predsednik Narod-

nega sveta koroških Sloven-
cev dr. Valentin Inzko, ki je
Hanzija v otroštvu občudoval
in zavidal vsem, ki so hodili k
njemu na pevske in tambu-
raške vaje. O Hanziju Gabri-

elu je obširno govoril častni
predsednik Krščanske kul-
turne zveze dr. Janko Zerzer.
Povedal je, da je moral dve-
letni Hanzi z mamo in oče-
tom v nacistično taborišče.
Po vrnitvi v izropani dom v
Rožu so opazili njegov glas-
beni talent, ga poslali v or-
glarsko in klavirsko šolo v
Borovlje in nato na celovški
konzervatorij, kjer je študiral
klavir, orgle in harmonijo,
zraven pa mlade in starejše
navduševal za tamburaštvo
in ustanavljal tamburaške
skupine. Tudi med študijem
cerkvene glasbe, orgel in
kompozicije na dunajski
glasbeni akademiji in med
tridesetletnim poklicnim
glasbenim delovanjem v du-
najskem gledališču in operi
je užival med tamburaši.
Svetoval je pri ustanovitvi
tamburaških skupin v Št. Ja-

kobu, v Ločah, na Hodišah in
v Železni Kapli, kjer deluje
vrhunska tamburaška skupi-
na Tamika, in tudi Hrvatom
na Gradiščanskem, za svoj
užitek pa zbira stara glasbila
in dokumente. Napisal je
tudi knjigo "Po sledeh tam-
buraštva na Koroškem". 
Na prireditvi, ki so se je ude-
ležili predstavniki vseh slo-
venskih organizacij na Koro-
škem, iz Slovenije pa mini-
ster za Slovence v zamejstvu
in po svetu dr. Boštjan Žekš
ter poslanci državnega zbora
Miro Petek, Franci Kek in
Franc Pukšič, so kulturni
program pripravili cerkveni
pevci iz Št. Janža in koroške
tamburaške skupine. "Počaš-
čen sem zaradi nagrade. Naj-
bolj pa bom srečen, če bo
tamburaštvo na Koroškem ži-
velo še naprej," je dejal v za-
hvalni besedi Hanzi Gabriel. 

Miha Naglič

Ker smo ravno pred Prešer-
novim dnem 2011, predla-
gam, da preberemo še eno
Prešernovo knjigo. Izbira ne
bo težka, saj sta v času njego-
vega življenja izšli samo dve:
Krst pri Savici in Poezije
(1947). Pa vzemimo v roke
kar prvo od teh dveh, tanka
je in se hitro prebere. Izvir-
nik se sicer malo težko dobi,
zato pa v knjižnicah marsi-
kateri ponatis, tudi faksimi-
le; pesnitev je vrh tega uvr-
ščena v vse poznejše celovite
izdaje pesnikovega opusa.
Kako so se v tistih časih pro-
dajale knjige, povedo nasled-
nji podatki: da je bilo že v
letu natisa prodanih "blizu
200 izvodov" in že z izkupič-
kom tisk poplačan; Blazni-
kov račun je znašal 27 fl in
40 kr; rabat v komisijski pro-
daji je znašal samo 20 od-
stotkov, samozaložniku Pre-
šernu je torej ostalo šestnajst
krajcarjev od dvajsetih; res
pa je tudi, da je bilo na dan
pesnikove smrti, torej 13 let
po izidu, v zalogi še 232 pri-
merkov. Danes bi se prodali
po astronomski ceni.
"Moj najnovejši proizvod,
Kerst per Savici, ki je izšel
nekako konec sušca, prosim,
presojajte kot metrično nalo-
go, s katere rešitvijo je bil
združen namen, pridobiti si
naklonjenost duhovščine.
Prevajalec sv. Avguština
menda ne bo izrekel obso-
dbe nad tendenco teh malo
kitic. Duhovni gospodje so

bili to pot z mano zadovoljni
in so pripravljeni odpustiti
mi tudi prejšnje moje grehe;
sicer pa bi mi bilo ljubše, ko
bi moje poezije kupovali, ka-
kor da jih hvalijo; to pot sem
svoje stroške že pokril, ker je
bilo prodanih blizu 200 izvo-
dov in jih nisem dal založiti
več kot 600. Da bi imel vsaj
eno prednost pred drugimi
kranjskimi pisarji, sem dal
tiskati vse izvode na velinski
papir. Enega priloženih pri-
merkov oddajte, prosim, go-
spodu Machi, druga dva pa,
kakor se Vam bo zdelo, mo-
rebitnima kranjcofiloma." 
Tako se je France Prešeren o
svoji najdaljši pesnitvi, "po-
vesti v verzih", ki je izšla
prav tistega leta, izrazil v
nemško pisanem pismu če-
škemu prijatelju Františku
L. Čelakovskemu z dne 22.
velikega srpana 1836. Knjiži-
co je založil sam, natisnil jo
je Jožef Blaznik. Njegove tr-
ditve, da je pesnitev zložil
zato, da bi se "odmeril" pri
duhovščini in da je le "me-
trična naloga", ne kaže jema-
ti povsem dobesedno. Če-
prav je možna tudi takšna
razlaga. Ob tem se kaže naj-
prej spomniti "besednega
incidenta", ki naj bi se zgodil
pri slapu Savica, 5. avgusta
1832. Tistega dne je imel
pesnikov brat Jurij na Brez-
nici novo mašo. Namesto da
bi šli k tej maši, so se France
in prijatelji zapeljali na izlet
v Bohinj, na svatbo v Vrbi pa
so prispeli šele tisto nedeljo
popoldne. Pri Savici naj bi

sopotniki, očarani nad lepo-
to slapa, pesnika provocirali,
naj spesni kak verz. Izustil
naj bi naslednje: "Oj, Savica,
/ nisi več devica! / Si prasica,
ki na šroko šči." Ohranila se
je še druga različica, ki jo ne
svojih predavanjih uporabil
Fran Levec: "Savica, / devica
več ni. / Poglejte farji vi, /
kako široko šči." Navzoči naj
bi bili v teh rečeh zadržani
Matija Čop, duhovnik in
pesnik Jakob Zupan, spolno
nenasitni Miha Kastelic in
poročeni Blaž Crobath, ki
svoji ženi takisto ni bil preti-
rano zvest ...
Tako naj bi bilo. Kako je bilo
v resnici, ne bomo nikoli iz-
vedeli, pa tudi ni bistveno.
Bolj bo res, da je Krst ustvar-
jalni izraz pesnikove eksi-
stencialne krize, ki ga je zaje-
la v letih 1835/36. Leta 1835 je
doživel dvojni udarec: 6. juli-
ja je v Savi utonil prijatelj
Matija, istega leta je izvedel,
da se je Julija tajno zaročila z
njegovim gimnazijskim so-
šolcem Jožefom Anzelmom
pl. Scheuchenstuelom (poro-
čila sta se šele leta 1839). Krst
je napisal jeseni in pozimi
1835. V njem je, po Slodnja-

ku, poveličeval "odpoved
osebni sreči zaradi napredka
in blaginje celote, a v krščan-
ski luči, da bi se tako očistil
vsega negativnega, kar se je
po Čopovi smrti zbudilo v
njem, in se rešil trdovratne
misli na samomor zaradi
osebne nesreče in da bi po-
gasil uničujoče ljubezensko
hrepenenje v sebi, počastil
Čopov spomin in izpolnil
tudi poslednjo oblikovno na-
logo (ep) njunega pesniške-
ga programa in hrabro nada-
ljeval sam v najhujših okoliš-
činah delo za moderno slo-
vensko literaturo in kulturo". 
Najlepša potrditev Slodnja-
kove razlage je dejstvo, da je
v izvirno izdajo Krsta pred
pesnitev samo uvrstil sonet
Matiju Čopu. V njem pa so
verzi, ki ne dopuščajo dvo-
mov. V drugi kitici, denimo:
"de srečen je le ta, kdor z Bo-
gomilo / up sreče unstran
groba v prsih hrani". Ali pa v
tretji: "Pokopal misli visoko-
leteče, / želja nespolnjenih
sem bolečine, / ko Črtomir
ves up na zemlji sreče ..." Čr-
tomiru položi v usta besede:
"Ljubezni vere, in miru in
sprave, / ne branim se je
vere Bogomile" ... A pesnik
sam te vere ne zmore: "dan
jasni, dan oblačni v noči
mine, / srce veselo, in bolno,
trpeče / vpokoj'le bodo groba
globočine". Pesnik je svojo
vero izpovedal v znani štiri-
vrstičnici: "Kar je, beži; / al
beg ni Bog? / ki vodi veko-
maj v ne-bo; / kar je, kar b'lo
je in kar bo?"

Knjige in knjigoljubi (84)

Krst pri Savici
France Prešeren, 
Krst pri Savici, povest 
v verzih, samozaložba, 
natisnil Jožef Blaznik,
Ljubljana, 1836, 
600 izvodov, 34 strani,
20 krajcarjev, razprodano

Hanzi Gabriel (v sredini) s predsednico Krščanske kulturne
zveze Sonjo Kert Wakounig in predsednikom Narodnega
sveta koroških Slovencev Valentinom Inzkom

Slovenci v zamejstvu (232)

Hanzi živi za tamburaštvo

Prešeren, ena od podob Oj, Savica, nisi več devica ...

Slovo Črtomira in Bogomile, upodobil Ivan Zajec, bronasti
relief na Prešernovem spomeniku v Ljubljani, odkrit 1905

Notranja naslovnica prve izdaje Krsta pri Savici z avtorjevim
posvetilom
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razgled

Kateri čas je najbolj prime-
ren za kulturo? Na sloven-
skem podeželju še vedno ve-
lja, da je za kulturne priredit-
ve najbolj primeren zimski
čas. Z drugimi besedami: ob-
dobje med obema premiko-
ma ur, ki ju opravimo na zad-
njo nedeljo oktobra in mar-
ca. Ta tradicija je najbrž na-
vezana na stare čase, ko je
bila še živa "kultura" preje; to
so bili tedni v predpostnem
času - od praznika sv. treh
kraljev do pepelnične srede,
ko se je začel post. Sicer pa je
ta razpored izhajal iz narav-
nega ritma kmečkega dela: v
poletnem delu leta se je dela-
lo zunaj, v zimskem je bilo
več časa za vse, kar se počne

znotraj. V mestu je čas kultu-
re bolj raztegljiv. To se pozna
že v tedenskem ritmu; med-
tem ko na podeželju velja, da
so za kulturne prireditve naj-
bolj primerni dnevi ob kon-
cu tedna, je v mestu ravno
obratno - odprtja razstav, de-
nimo, se morajo izvršiti od
ponedeljka do četrtka, v pe-
tek popoldne je že prepozno,
se že začenja selitev na pode-
želje, ki smo ji v novejšem
času priča vsak konec tedna,
še zlasti pa ob vikendih, ki so
povezani s prazniki.
Dejstvo je, da je gostota kul-
turnih prireditev največja
ravno okrog slovenskega kul-
turnega praznika in sprašu-
jem se, ali je le naključje, da
so tega postavili ravno v
predpostni čas? Kakorkoli že,
Prešernov dan 2011 je tu in
znova smo deležni hiperdo-
ziranja s kulturo. Na preobi-
lje kulturnih dogodkov v tem
času smo se že navadili in
nas ne gane več tako kot ne-
koč, ko je bilo vsega tega
manj. Vprašajmo se raje,
kako je z našo kultur(nostj)o
sicer? Na tistem širšem pol-
ju, denimo, ki mu pravimo
kultura medčloveških odno-
sov? Ali ni v njih še vedno
preveč nestrpnosti. Ta se
kaže povsod, od šankov do
govornic v parlamentu, vse
več je je tudi v medijih. Še
dobro, da ne slišimo vsega ti-
stega žolča, ki se razliva po
telefonskem omrežju. Na
spletu pa lahko beremo take
reči, da se človeku zvrti ...
No, saj je morda boljše, da se
žolč izlije v besede, kot da se
sploh ne bi ali pa bi se razli-
val na neverbalni način! Gre
torej za to, da polje kulture
razširimo. Včasih so nas uči-
li, da se kultura izkazuje tudi

v odnosih med ljudmi na-
sploh. V tem, da se pozdrav-
ljamo in skušamo biti drug z
drugim prijazni. V zadnjem
času pa postaja moderno
tudi biti prijazen do okolja, v
katerem živimo; odnos do
okolja moramo najprej spre-
meniti v glavah, da ga bomo
potem lažje še v dejanjih ...
Permanentni izziv k širitvi
kulturnega polja pa je tudi v
možnosti, da sami postane-
mo v teh rečeh bolj aktivni.
Da nismo le "uporabniki"
umetniških in kulturnih sto-
ritev, temveč jih tudi sami
soustvarjamo, kot "izvajalci".
Vsak lahko hodi v opero in
na koncerte, tisti, ki imajo
posluh, pa se lahko tudi sami
pridružijo enemu od števil-
nih pevskih zborov in pihal-
nih godb. Ne more biti vsak
pisatelj, lahko pa več bere,
hodi v knjižnice in kupuje
knjige. Vsak lahko gre v mu-
zej, marsikdo pa ima staro
hišo, ki jo lahko ohrani, na-
mesto da bi jo podrl. Ne hodi
vsak v arhive, ima pa skoraj
vsak doma kakšne stare do-
kumente, listine, fotografije,
ki jih spet lahko zavrže ali pa
ohrani. Ne more biti vsak sli-
kar ali kipar, lahko pa hodi
na razstave in - kar je še višja
stopnja kulturnosti - kako sli-
ko ali kip tudi kupi. Gledališ-
ča vabijo in so kar dobro obis-
kana, amaterski odri pa se
pritožujejo nad pomanjka-
njem dobrih naturščikov -
zakaj se jim torej ne bi pri-
družil, kdor je nadarjen za
scenske reči in ga ni strah
odrskih luči? Skratka: izzivov
za pomnožitev naše umetni-
škosti in kulturnosti je veli-
ko, aktualni pa so skozi vse
leto in ne le okrog osmega 
februarja ...

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Ko sta drvela proti letališču, je
sprva molče naskrivaj pogledo-
val proti njej. Na hip mu je
bilo žal, da je sprejel njeno po-
nudbo. Kako bo celo zadevo
obrazložil Varji? Ne bo prvič,
da ga bo njegova nepremišlje-
nost udarila po glavi. Pa saj ni
nujno slabo. Varja bo zagoto-
vo opazila domačnost, ki se je
naselila med njim in Katari-
no, malo ljubosumja ne bo
škodilo, čeprav je bil v njunem
odnosu v glavnem on obdarjen
s to slabostjo. Če je to sploh sla-
bost. In kdo ve zakaj, je zdajci
Katarino povprašal, kaj si ona
misli o tem. V odgovor se mu je
le zasmejala, nekoliko grenko,
se mu je zazdelo. Znal je raz-
birati iz takih podtonov, smeh
ima veliko nians, in ta je bil
take vrste, ki je poskušal nekaj

prikriti. Ne bo brskal po tujih
bolečinah, ima svojih dovolj, si
je rekel, čeravno je zdaj odkri-
to motril njen obraz. Poskušal
si je predstavljati, kaj bi napi-
sal v dnevniške zapiske, če bi jo
hotel opisati. Odločno čelo, si-
joče oče, ki bi jim zaradi preli-
vajočih se odtenkov težko dolo-
čil barvo, žameten glas, ki po-
mirja. Na papir bi zapisal še
kakšno drznejše opažanje. Ne
le o njenem poznavanju ruske
književnosti. Ali o njuni usod-
ni povezanosti. Le zakaj mu je
dala kuverto? Ne nazadnje je
bil zanjo tujec, ne bi ji bilo tež-
ko, da bi mu zaradi njegovega
poizvedovanja pripisala kak-
šen vohunski pedigre. Previd-
nost kljub drugačnim časom
ne bi bila odveč, saj mu ni bilo
neznano, da so nekoč za ljudi

na tem koncu Evrope bila pri-
jateljevanja ali celo naključna
znanstva z Rusi ali Američa-
ni, saj je vseeno, hudo proble-
matična. Vsaj sumničavost bi
morala ostati kot davek za
preživetje, nelagodje, prikriva-
nje, skopost z informacijami.
Ona pa ni pokazala nič od
tega. Z bojaznijo se davi sam,
golta jo kot pokvarjen poobe-
dek na cvetno nedeljo, lahko jo
zazna v grenkobi lastne sline.
Le zakaj hočemo drugim pri-
pisati naše slabosti? Najbrž je
nekakšna navidezna varnost
je v tovrstnem početju. On sam
je že vedno znal poskrbeti za
svojo varnost. Pa še kako. Svo-
je dnevniške zapiske je redno
sežigal, in tako bi se najbrž
tudi zapis o Katarini spreme-
nil v pepel. Pravila stare šole,

ki naj bi poskrbela za miren
spanec. Tako mu je vsaj zago-
tovila mama, ko je nekoč po
naključju odkrila njegov naj-
stniški zveščič. Uničila ga je
sama. Saj je kot opravičilo za
tako dejanje zadostovalo, da je
prebrala prvih nekaj stavkov.
Vsaj enega nikoli ni pozabil.
Sovražim deželo, v kateri sem
se rodil, je zapisal kot trinajst-
letnik. Deželo, ki ne mara
skrivnosti, ravno zato, ker jih
potrebuje za svoj obstoj. Nosi-
lec skrivnosti ima moč, daje
mu prednost pred drugimi. Pa
saj ne, da česa od tega ne bi
kasneje izrekal v pogovorih.
Ali v svojih prvih objavljenih
tekstih. Toda tu je bila vedno
na delu samocenzura. Kot da
je vsako besedo spustil skozi 
filter. Destilirana voda, takole

pisanje, se je včasih sam pri
sebi zmrdoval nad tem. In
sploh, najstniki naj bi v intim-
ne dnevnike pisali o prvem
osvajanju deklet, ne pa muko-
ma iskali svoje resnico o tem,
kar so zaznavali okoli sebe.
Svobodo v nakazni obliki, ali
kaj. Parole, ki so kot umazani
letaki končale na smetišču 
zgodovine. Portrete voditeljev v
enaki drži. Velike očete, za-
služne za obstoj naroda. In
pod njimi trop, odrešen odgo-
vornosti. Zagotovo lahko kakš-
nemu nerodnemu političnemu
dejanju pripiše krivdo za to, da
zdaj skače iz avtomobila s kr-
čem v želodcu, teče proti letali-
ški stavbi, in lahko samo upa,
da je letalo imelo zamudo 
zaradi vremenskih nevšečnosti.

(se nadaljuje)

Vaš razgled

petek, 4. februarja 2011

Šepetalnica za veter (32)

Čas je za kulturo

Kairo se duši v prometu, na ulicah so postavljene improvizirane mehanične
delavnice. Na posnetku sta ulična mehanika na kratkem oddihu med celodnevnim
popravljanjem avtomobilov, posnetek pa je nastal pred časom, ko Egipt še
ni bil v primežu upora. Brezskrbnosti na njunih obrazih zdaj zagotovo ni,
morda pa se spet kmalu povrne, tudi z manj revščine v državi. S. K. / Foto: Matic Zorman

V Vojašnici Ankaran so slovenski pomorščaki v ponedeljek praznovali 
18. obletnico ustanovitve 430. mornariškega diviziona. Njihova najnovejša
pridobitev je Triglav, trideset milijonov evrov vredna vojaška ladja, izdelana
v Rusiji. S. Š. / Foto: Borut Podgoršek
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Boštjan Bogataj

Naklo - Ladislav Hafner, pri-
silni upravitelj Merkurja, je
na podlagi računovodskih iz-
kazov Merkurja ugotovil, da
je ta decembra brez soglasja
sodišča prodal osnovna sred-
stva (v višini 142 tisoč evrov,
pa tudi novembra za podo-
ben znesek). To uprava Mer-
kurja v prisilni poravnavi lah-
ko stori, če je tako določeno v
načrtu finančnega prestruk-
turiranja (NFR) ali o tem od-
loči sodišče. "Ocenjujemo,
da je ugovor nepotreben, saj
je bila prodaja osnovnih
sredstev predvidena v NFR
in je bila izvedena v korist
Merkurja. Na letni ravni smo
na ta način prihranili približ-
no pol milijona evrov, saj gre
predvsem za osebne avtomo-
bile, pisarniško in trgovinsko
opremo ter nekaj tehničnih
pripomočkov," pojasnjuje
predsednik uprave Blaž Pes-
jak. Ali navedeno drži, bo od-
ločilo sodišče.

Merkurjeva prodaja pa še
vedno ni takšna, kot so jo po-
znali v podjetju v letih 2007
in 2008, ki sicer spadata
med najuspešnejši prodajni
leti. "Prisiljeni smo bili spre-
jeti optimizacijo stroškov in
obratnega kapitala, da bi do-
segli načrt, ki je bil zastavljen
lanskega avgusta. Večji pou-
darek dajemo končnim kup-
cem, kar omogoča hitrejše
obrate kapitala in trenutno

predstavlja sedemdeset od-
stotkov naše prodaje," pravi
Pesjak. Kljub drugačnim na-
povedim pa Merkur še ved-
no nima denarja iz likvid-
nostnega posojila. 

Z njim bi lahko povečali
zaloge na prodajnih mestih
in v skladiščih, znova bi lah-
ko zagnali tudi veleprodajo.
"Črpanje posojila se še ni za-
čelo, čeprav smo mi svoje ob-
veznosti izpolnili, med dru-

gim tudi aneks k pogodbi,
zaradi katerega je bila nujna
prestavitev skupščine (ta bi
morala biti ta ponedeljek, op.
a.)," pravi predsednik upra-
ve. Bankam so sredi tedna že
poslali prvi paket predraču-
nov (okrog 550), po njiho-
vem skrbnem pregledu pa
naj bi banke nakazale denar
na račun Merkurja. Pesjak je
optimističen in meni, da se
to lahko zgodi že danes.

Danes morda črpanje posojila
Vodstvo Merkurja prodalo avtomobile in drugo opremo brez vednosti prisilnega upravitelja. 
Poslovanje boljše, še bolje naj bi bilo po črpanju likvidnostnega posojila.
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Blaž Pesjak Danes naj bi začeli črpati posojilo za zapolnitev polic.

Boštjan Bogataj

Naklo - Jutri poteče trime-
sečni rok, odkar je kranjsko
sodišče začelo postopek pri-
silne poravnave za nakelski
Mersteel, s tem pa tudi pote-
če rok, ko lahko tako upniki
kot prisilna upraviteljica Ka-
tarina Benedik vložijo ugo-
vor na vodenje postopka, češ
da naj ne bi potekal skladno
s potrjenim načrtom finanč-
nega prestrukturiranja. Tu
pa se lahko zaplete, saj Mer-
steel še vedno nima potrje-
nega likvidnostnega posojila
bank. "Pogovori z bankami
gredo v pozitivno smer. V
petek (danes, op. a.) je na-
slednji sestanek, kjer naj bi
se konkretno dogovorili o za-
gotavljanju sredstev, potreb-
nih za predviden obseg po-

slovanja. Posojilo naj bi zače-
li črpati v drugi polovici fe-
bruarja," je povedal direktor
Darko Gregorič.

Denar iz posojila, s kate-
rim bi lahko v Mersteelu
znova obsežnejše poslovali,
pa je lahko razlog za ugovor
katerega od upnikov ali pri-
silne upraviteljice. Vendar
ugovor ne sproži avtomatič-
no stečaja, o tem bo morda
odločilo sodišče. V vmesnem
času imajo v podjetju čas za
sklenitev dogovora z banka-
mi kot tudi potencialnim in-
vestitorjem. Spodbudnejši
pa so rezultati poslovanja v
Mersteelu. Decembrski re-
zultat je bil še krepko v rde-
čih številkah, januarja in fe-
bruarja bo bolje. "Predvide-
vali smo, da bo s prodajo
ustvarjena razlika v ceni v vi-

šini 202 tisoč evrov, dejanski
rezultat znaša 308 tisoč ev-
rov. Še bolje naj bi bilo febru-
arja," pojasnjuje Gregorič.
Kljub temu je celoten rezul-
tat poslovanja še vedno nega-
tiven, prvi mesec rentabilne-
ga poslovanja pa direktor na-
poveduje letošnjega maja.

Medtem ko so nekdanji
Merkurjevci prejeli tako od-
pravnine kot odškodnine za
predčasen odhod iz podjetja,
pa nekdanji Mersteelovci še
vedno čakajo na odškodnine.
V začetku tedna so napove-
dali nov protest, a je bil ta
preklican do dokončne odlo-
čitve sodišča, ki še proučuje
izplačilo. Denar za odškodni-
ne imajo v Mersteelu rezervi-
ran, vendar odločitve prisilne
upraviteljice ne bo pred
končno odločitvijo sodišča.

Maja v črnih številkah?
Čeprav je Mersteel januarja ustvaril več, kot so pričakovali, pa lahko 
podjetje kmalu pade v stečaj.

Boštjan Bogataj

Kranj - Na torkovi skupščini
Iskraemeca je bil prisoten
zgolj največji lastnik, egip-
tovski El Sewedy Cables, ki
obvlada 99,82 odstotka kapi-
tala, in tako sam sprejel sklep
o iztisnitvi malih delničarjev.
Teh je zgolj še 27 oziroma za
0,18 odstotka kapitala, zato
ni presenečenje, da je skup-
ščina odločila tudi o primer-
nosti denarne odškodnine.
"Glavni delničar je ponudil
primerno denarno odpravni-
no v višini 80,10 evra na del-
nico vsem preostalim delni-
čarjem," je povedala Milena
Rakun iz Iskraemeca.

Cena na delnico je nižja od
cene, ki jo je egiptovsko pod-
jetje plačalo ob prevzemu.
Takrat so odšteli 101,50 evra
na delnico, medtem ko je se-
daj že likvidirana družba po-
oblaščenka za delnico odšte-
la 121 evrov. "Namen izklju-
čitve manjšinskih delničar-
jev je pridobitev stoodstotne-

ga deleža glavnega delničarja
v kapitalu, s čimer bo družbi
El Sewedy omogočeno učin-
kovitejše organiziranje dejav-
nosti Iskraemeco v okviru
skupine. Dodatni razlog je
nezmožnost vpliva manjšin-
skih delničarjev na vodenje
družbe," še pojasnjuje Raku-
nova, ki pa poslovanja za
prejšnje leto še ni želela raz-
kriti. 

Povedala je le, da je Iskrae-
meco dosegel načrtovane
prihodke od prodaje, podjet-
je je v drugem polletju okre-
valo. Letos pričakujejo zmer-
no rast, največji potencial vi-
dijo na trgih nekdanje Jugo-
slavije, v Nemčiji in na Nizo-
zemskem. Rast uporabe
elektronske tehnologije pri
merjenju pričakujejo pred-
vsem na največjem trgu - v
Nemčiji. Trenutno je v Kra-
nju zaposlenih nekaj več kot
devetsto sodelavcev, ki bodo
postopoma prešli iz elektro-
mehanskega v elektronski
program. 

Izplačilo po nižji ceni
kot prevzem
Egipčanski El Sewedy edini lastnik Iskraemeca. 

Največji delež sofinancira-
nja bo deležen RC za elektro-
industrijo in elektroniko
(Nela). Domel in drugi part-
nerji bodo za 40-milijonski
projekt prejeli polovico de-
narja iz evropskega sklada. 

Slabih pet milijonov iz EU
bo prejel tudi RC 31 - Center
kreativne pohištvene indus-
trije, katerega vodilni partner
je Alples. Med prijavljenimi
projekti je tudi projekt RC za
nove materiale, pogone nav-
tične in SAS-tehnologije glav-
nega nosilca Seaway Group,

ki se bo več kot četrtinsko od-
vijal v občini Radovljica, sicer
pa v pomurski regiji. Gorenj-
ski projekti bodo sofinancira-
ni s kar 45 milijoni evrov, ker
pa pri njih sodelujejo tudi
podjetja in institucije iz dru-
gih regij, bo šlo za Gorenjsko
'zgolj' 24 milijonov evrov.

Za Gorenjsko 24 razvojnih milijonov
�1. stran
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Cveto Zaplotnik

Šenčur - Pri Bolčarju je bila
nekdaj tipična gorenjska
kmetija, ukvarjali so se z ži-
vinorejo in poljedelstvom.
Ko so po gospodarjevi smrti
ostale na kmetiji same žen-
ske, so govedo prodali in
zemljo oddali v najem. Tako
je bilo osem let, v letu 2000
so jo "vzeli nazaj" in jo spet
začeli obdelovati sami, pri-
delovali so sladkorno peso in
krompir. Ko je tovarna slad-
korja v Ormožu pred petimi
leti zaprla vrata, je bilo ko-
nec tudi s peso, takrat so se
odločili za fižol češnjevec, ki
zadnja leta poleg žit in koru-
ze za zrnje zaseda približno
poldrugi hektar njivskih po-
vršin. Skupno obdelujejo se-
dem hektarjev lastnih kme-
tijskih zemljišč, še dva hek-
tarja imajo v najemu, gospo-
darijo pa tudi z desetimi
hektarji gozda. 

Marko, ki je kot poklicni
mesar delal v nekdanjih Ži-
vilih in potlej v zasebni mes-
nici v Kosezah, je pred tremi
leti pustil službo in se odlo-
čil, da gre "na svoje" in se
bolj posveti kmetiji ter kla-
nju in predelavi mesa. Med-
tem ko se govedo ni več "vr-
nilo" na kmetijo, so lani za-
čeli rediti prašiče, skupno
jih imajo okrog trideset. Ku-

pijo od šestdeset do sedem-
deset kilogramov težke, jih
spitajo do teže 150 kilogra-
mov, jih potem zakoljejo ter
predelajo v domače izdelke -
pečenice, krvavice, klobase,
salame, bržole ... V okviru
dopolnilne dejavnosti so lani
na kmetiji uredili tudi manj-
šo trgovino za prodajo kme-
tijskih pridelkov in domačih
izdelkov ter klavnico, v kate-
ri lahko koljejo goveda, pra-
šiče, kopitarje in drobnico.
"Klavnica je bila velik inve-
sticijski zalogaj, uredili smo
jo v gospodarskem poslopju,

ki smo ga zgradili že pred
leti. Nekaj opreme je nove,
nekaj sem je imel že od prej.
Veliki so tudi vsakodnevni
stroški, še zlasti za odvoz
klavniških odpadkov. In
stroški bi bili še večji, če
vode ne bi segrevali s pečjo
na sekance iz domačega
gozda," pravi Marko in do-
daja, da so pri urejanju klav-
nice morali zadostiti tudi
vsem veterinarskim zahte-
vam - o čistih in nečistih po-
teh, ravnanju z odpadki, lo-
vilcih masti ... V klavnici za
zdaj prevladuje uslužnostno

klanje goved za kmete, kolje-
jo tudi prašiče za lastne po-
trebe, ovc in konjev pa doslej
še niso klali. Največ dela pri-
čakujejo od oktobra do kon-
ca marca, čez poletje, ko bo
klavnica dva meseca zaprta,
pa se bodo lahko bolj posve-
tili poljedelstvu in jagodam.
Lani so jih imeli prvič, načr-
tujejo pa, da bi pridelavo še
povečali. V lastni trgovinici
prodajajo le pridelke in iz-
delke z lastne kmetije - mes-
ne izdelke, fižol češnjevec,
kislo zelje in repo, poleti
bodo tudi jagode. 

Pri Bolčarju odprli klavnico
Pri Bolčarju v Šenčurju, kjer kmetujeta Jana in Marko Gliha, so lani uredili klavnico za zakol goved,
prašičev, kopitarjev in drobnice, odprli trgovinico za prodajo domačih pridelkov in izdelkov ter začeli
rediti prašiče in pridelovati jagode.

Marko pred vhodom v klavnico
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Jesenice

Društvo bo pomagalo rejcem pri prodaji jagnjet

Društvo rejcev drobnice Zgornje Gorenjske ima 111 članov,
največ iz jeseniške občine in najmanj iz bohinjske. Lani so
pripravili tečaj priprave jedi iz mesa drobnice, predavanje o
možnostih za ureditev klavnice za drobnico in izlet na No-
tranjsko. V Trenti so se udeležili državne razstave ovc in
koz, tekmovanja v striženju ovc in predstavitve psa border
colija pri delu z ovcami. Član društva Stane Martinjak je na
razstavi prejel za rejo ovc priznanje ministrstva za kmetij-
stvo, gozdarstvo in prehrano, članica Mojca Noč pa je na dr-
žavnem tekmovanju v ročnem striženju ovc zasedla drugo
mesto. In kaj v društvu načrtujejo letos? Pripravili bodo na-
daljevalni kuharski tečaj, strokovno predavanje o silaži v
prehrani drobnice in ekskurzijo po Avstriji, se udeležili tek-
movanja v striženju ovc, si na Jezerskem ogledali licitacijo
ovnov, si izmenjevali informacije o plemenjakih in pomaga-
li pri organizirani prodaji jagnjet. C. Z.

Lom pod Storžičem

Izobraževanje za kmetijsko okoljske ukrepe

Kmetje, ki so se vključili v Kmetijsko okoljski program -
KOP, se morajo vsako leto štiri ure izobraževati; to je tudi
pogoj za pridobitev subvencij. Ena od priložnosti za takšno
izobraževanje bo v četrtek, 10. februarja, ko bo kmetijska
svetovalna služba pripravila v dvorani KS v Lomu pod Stor-
žičem predavanja o bilanci krme na kmetijskem gospodar-
stvu, optimizaciji skladiščenja in razvoza gnojevke in o kršit-
vah zahtev pri posameznih ukrepih kmetijsko okoljskega
programa. Izobraževanje se bo začelo ob 16. uri, kmetje naj
s sabo prinesejo številko kmetije KMG - MID. C. Z.

Cveto Zaplotnik

Hotemaže - Večji rejci praši-
čev z Gorenjske so se v torek
zbrali na tradicionalnem let-
nem srečanju v Hotemažah.
Kot je po srečanju povedal
Matjaž Meglič, terenski kme-
tijski svetovalec iz gorenjske
kmetijske svetovalne službe,
ki je skupaj z Jato Emono
tudi pripravila srečanje, eko-
nomika v prašičereji že nekaj
časa ni najboljša. "Cene su-
rovin nevzdržno naraščajo,
to pa negativno vpliva na

ekonomski rezultat. Rejci v
takšnih okoliščinah iščejo
notranje rezerve, predvsem
pri amortizaciji, s čimer še
nekako vzdržujejo dosedanji
obseg reje. Ob nadaljnji rasti
cen krmil, žit, goriva in gno-
jil bodo morali dvigniti cene,
kar pa bo zelo težko. Nedav-
ne podražitve ohranjajo le tr-
govino in predelavo, kmetij-
ske dejavnosti pa ne. Rejci se
ob tem sprašujejo, kdo bo še
prideloval slovensko hrano,
če se bo takšno stanje nada-
ljevalo," je razpravo s sreča-

nja s trinajstimi večjimi rejci
povzel Matjaž Meglič in do-
dal: "Rejci večino prašičev
prodajo na domu za zakol ali
za nadaljnjo rejo, nekaj tudi
klavnicam in mesarjem, pri
tem pa opažajo, da je še ved-
no slabo povpraševanje po

doma zrejenih prašičih." Ev-
ropskim standardom so se v
glavnem že prilagodili, ure-
diti morajo še nekaj malen-
kosti, spreminjajo pa se tudi
zahteve, ki so v nekaterih pri-
merih, kot pravijo rejci, tudi
sprte z zdravo logiko.

Slaba ekonomika v prašičereji
Rejci opozarjajo, da bodo ob nadaljnji dražitvi krmil, žita in goriva morali dvigniti cene.

Na Gorenjskem se z rejo prašičev aktivno ukvarja pri-
bližno dvajset kmetij, ki skupno redijo povprečno oko-
li dvajset plemenskih merjascev in 360 plemenskih 
svinj in na leto spitajo okoli dva tisoč prašičev. Že ne-
kaj let ni nobenega novega rejca; kot pravi Matjaž Me-
glič, ostajajo le stari, izkušeni, ki znajo krmariti v ne-
mirnem morju naše kmetijske politike. Lani je enemu
rejcu tudi uspelo, da je po velikih težavah uredil in re-
gistriral klavnico za klanje prašičev in za predelavo.

Rejci ob dražitvi krmil, žita in goriva z notranjimi rezervami
še nekako vzdržujejo sedanji obseg reje, a dolgo ne bo šlo
tako.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Letos se je prvič zgo-
dilo, da nekateri lastniki
kmetijskih in gozdnih zem-
ljišč niso prejeli dovoljenja
za pavšalno nadomestilo v
letu 2011. Kot pojasnjuje
Ana Demšar Benedičič, spe-
cialistka za ekonomiko kme-
tijstva v Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Kranj, lahko
pavšalno nadomestilo uve-
ljavi zavezanec za pridelke,
ki so rezultat osnovne kme-
tijske in gozdarske dejavno-
sti kmečkega gospodinj-

stva. Kot kmečko gospodinj-
stvo se šteje skupnost oseb,
ki na dan 30. junija davčne-
ga leta obdeluje najmanj to-
liko kmetijskih in gozdnih
zemljišč, da znaša njihov
skupni katastrski dohodek
(vključno s subvencijami)
najmanj dvesto evrov, ali
imajo najmanj štirideset če-
beljih panjev. Zavezanec, či-
gar kmečko gospodinjstvo
ne dosega vsaj dvesto evrov
katastrskega dohodka, ne
more uveljavljati pavšalne-
ga nadomestila in torej za
letos sploh ni dobil odločbe. 

Nekateri niso prejeli 
dovoljenja za "pavšal" 
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Alenka Bole Vrabec

M I Z I C A , P O G R N I S E

Jelena Justin

Gora nad Dovjim, ki po
omenjeni vasi tudi nosi
ime, me vedno znova nav-
duši, ker je v vseh letnih ča-
sih vredna obiska in nikoli
ne razočara. Še vedno me je
na njenem vrhu obsijalo
sonce, pa naj je bilo to pozi-
mi, spomladi, poleti ali jese-
ni. Tokrat se bomo na Dov-
ško babo podali s turnimi
smučmi, saj so njena južna,
travnata pobočja idealna za
tovrstno zimsko aktivnost. 

Na regionalni cesti Je-
senice-Kranjska Gora zavi-
jemo desno proti vasi Dov-
je. Ves čas se držimo desno.
Na koncu vasi, kjer se začne
makadam, pustimo avto,
saj je pozimi cesta snežena
in mestoma ledena. Morda
se lahko zapeljemo še kak-
šen ovinek višje. Običajno
se proti Dovški babi, s tur-
nimi smučmi na nogah, za-
čnemo vzpenjati kar po ce-
sti. Če nismo s smučmi, se
lahko vzpenjamo ravno
tako po cesti, ali pa se drži-
mo markirane poti, ki pote-
ka po desni strani potoka
Mlinca, potem pa strmo
skozi gozd proti Belim pe-
čem in naprej. Večkrat pre-
čimo gozdno cesto. Če smo
s turnimi smučmi in nada-
ljujemo lepo po cesti, bomo
na razcepu, kjer smerokaz
kaže levo Dovška baba, kma-
lu dosegli Ravne. Na desni

strani je čudovita počitniška
hiša, kjer je bila posneta re-
klama za čokolado v vijolič-
ni obleki. Zavijemo po trav-
niku navzgor preko dveh
senožeti, skozi kratek gozd
in višje dosežemo gozdno
cesto. Še malo in smo na
Lahovem prevalu. Do sem
je približno šest kilometrov
makadama. 

Z Lahovega prevala se
markirana pot odcepi levo
čez strmo pobočje do plani-
ne Dovška Rožca, kjer je
koča pašne skupnosti, mo-
derna in urejena, s sončni-
mi celicami na strehi. Ta
strm vzpon skozi gozd ni
ravno najbolj primeren za
turne smuči, zato s smučmi
raje nadaljujemo po cesti.
Joj, cesta se vleče okol rit v
varžet. Res je! Ko končno za-
vije proti planini Dovška
Rožca, lahko na desni strani
opazujemo grape in grapce,
po katerih nekateri tudi
smučajo nazaj v dolino. 

Od koče po slemenu na-
daljujemo do vrha Dovške
babe. Običajno na vrhu
močno piha in zanimive, a
tudi nevarne so opasti, ki
jih naredi igra vetra. 

Z Dovjega do planine
Dovška Rožca bomo hodili
približno 2 uri do 2 uri in
pol, od tam do vrha pa še
dobre pol ure. 

Z vrha Dovške babe se
odpira razgled, ki jemlje
dih; trkamo namreč na kra-

ljestvo Zlatoroga. Pred se-
boj na koncu doline Vrata
zagledamo Triglav, okoli
njega so Rjavina, Vrbanove
špice, Cmir, Bovški Gamso-
vec, Stenar, Škrlatica, Kuko-
va Špica itd. Pogled proti
zahodu nam pokaže Špik, v
daljavi pa vidimo celo Mon-
taževo skupino. Če gleda-
mo proti Julijcem, imamo
na desni strani mogočno
karavanško lepotico Kepo,
levo pa teče greben vse tja
do Stola. Če se obrnemo
proti Avstriji, vidimo proti
celovški kotlini, v ozadju pa
Visoke ture in s kančkom
sreče celo Veliki Klek ali
Grossglockner. Čudovit
razgled se odpre že izpred
koče na Dovški Rožci, a z
vsakim višinskim metrom
bo le-ta še lepši. 

Z vrha lahko odsmučamo
po smeri vzpona, najprej
proti koči, lahko pa se
usmerimo bolj levo, ali pa
proti jugu in po eni od
manjših grap, ki smo jih
prej opazovali, prismuča-
mo na zadnji ovinek ceste,
kjer smo prej zavili levo
proti planini Dovška Rožca.
Ta del zahteva izkušenega
smučarja, saj je strmo in v
neugodnih snežnih razme-
rah tudi plazovito. Po cesti
nadaljujemo naprej proti
dolini in izkoristimo vse
možne travničke za prijetne
zavoje. 

Nadmorska višina: 1891 m
Višinska razlika: 1186 m
Trajanje: 4 ure in 30 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Dovška baba (1891 m)

Vsakoletni vzpon
Vzpon na današnjo karavanško lepotico je, vsaj zame, vsakoletni obvezni vzpon. Zakaj? Kaj pa vem?
Še nikoli me ni razočarala, pa naj sem se je lotila peš, s krplji ali s smučmi.

Ko sem pred leti odkrila
zanimivo Piratsko kuharico
s kratko zgodovino največ-
jih piratov, sem našla v njej
tudi recept za chili con car-
ne (čili z mesom), ki ga po-
zna vse območje Karibov in
seveda Južna Amerika. Av-
tor Wolfram zu Mondfeld
trdi, da je čili z mesom za-
gotovo prvič zadišal v kakš-
nem ladijskem kuharskem
kotlu. Naj bo to res ali ne,
zagotovo bi ga pripravljene-
ga po naslednjem receptu
jedel tudi Jack Sparrow.

ČILI Z MESOM 

Chili con carne
Za 4-6 oseb potrebujemo:
500 g rdečega fižola, 5 žlic
olja, 1 kg sesekljanega mesa,
1/2 - 3/4 l goveje juhe, 300 g

grobo sesekljane čebule, 6
strokov česna, 3-4 čilije ali 
pekoče feferone (če ne marate
hudo pekočih jedi, vzemite
kakšen čili manj), 500 g
olupljenih in drobno zreza-
nih paradižnikov, sol, poper,
čili v prahu.

Fižol namočimo čez noč,
odlijemo vodo in ga znova
prelijemo s 3 l sveže vode in
ga skuhamo do mehkega. V
ponvi segrejemo olje in na
njem dobro prepražimo
meso, nato ga damo v lonec
in zalijemo z juho. V ponvi
nato na olju prepražimo še
čebulo, ki jo skupaj s strtim
česnom, čiliji in paradižni-
kom stresemo v lonec. Kuh-
ljamo približno 45 minut.
Nato odlijemo kuhan fižol in
ga dodamo mesno-zelen-

javni mešanici. Solimo in po
okusu začinimo.

Ali-el-Uluji pa si je rad pri-
voščil polnjenega piščanca,
ki ga je gotovo spominjal na
rodno Kalabrijo, kjer se je
1508 rodil kot Luca Galieni.
Že od zgodnje mladosti je
bil namenjen duhovniške-
mu poklicu; bil je novic v sa-
mostanu, ko je padel v roke
enega najbolj razvpitih gu-
sarjev Murada Thurgada.
Štirinajst let je bil kot galjot
priklenjen k veslu in prav to-
liko let je čakal, da ga bo za
okroglo vsoto odkupil samo-
stan, v katerem naj bi bil po-
svečen. Razočaran je presto-
pil v islam, postal svoboden
mož, ki so mu pravili Ali-el-
Uluji - Odpadnik, in se kma-
lu zavihtel na kapitanski

most. Postal je spreten stra-
teg, prvi med severnoafriški-
mi pirati. Med njegovimi
ujetniki je bil tudi Miguel de
Cervantes Saavedra, avtor
romana Don Kihot, ki je za-
pisal: "Bil je najbolj človeški
in odličen med vsemi ko-
mandanti, ki so kdaj pluli po
morju." 

PIŠČANEC ULI-EL-ULUJI

Za 4 -6 oseb potrebujemo:
2 manjša piščanca, 500 g se-
sekljanega mesa (govedina,
ovčetina), 2 sesekljani čebuli,
1/2 drobno zrezane zelene,
peteršilj, baziliko in 2 lističa
žajblja, 100 g olja, 250 g bele-
ga kruha, namočenega in
ožetega, 50 g naribanega par-
mezana, sol, poper, nekaj re-
zin slanine.

Čebulo, sesekljano meso
in zeleno popražimo na
olju, dodamo preostale se-
stavine in dobro premeša-
mo. S to zmesjo napolnimo
piščanca in ju zašijemo.
Piščanca ovijemo s slanino
in prevežemo s tanko vrvi-
co. Petnajst minut pečemo
na vročem ognju, nato pa še
na majhnem ognju 1 uro.
Dobro nam služi višja, po-
krita posoda. Potem odstra-
nimo slanino in piščanca
zlato rumeno opečemo. 

P.s.: Če ne marate slani-
ne, lahko piščanca opražite
in potem do konca spečete
v pečici, vendar ju morate
pridno zalivati s sokom, da
se ne izsušita. 

Pa dober tek - 
s pirati ali brez njih!

To bi jedel tudi Jack Sparrow

5. 2. 2011,  
od 9h do 14h,
ESIC Kranj 
���������	
���	
���

�������������

NEFORMALNI INFORMATIVNI DAN 

Idilični zavoji na vršnem travniku / Foto: Jelena Justin

Pogled proti Belščici in Stolu / Foto: Jelena Justin

Zadnji višinski metri pod vrhom Dovške babe / Foto: Jelena Justin
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, WWW.ROZMANBUS.SI, TEL.: 04/53 15 249:
TRST: 19. 2.; BANOVCI: 11. 4.; TOPOLŠICA: 28. 3.: BIOTERME: 21. 3.; GOLI
OTOK: 23. 5.; MADŽARSKE TOPLICE: 3. - 6. 3. (pustovanje); 31. 3. - 3. 4. (oblet-
nice) BANJA VRUČICA: 21. - 28. 3.; 24. - 27. 3.; 10. - 13. 4.; BIOTERME: 13. - 15. 2.;
BERNARDIN: 13. - 16. 3.; DUGI OTOK: 28. 6. - 1. 7.; 1.7. - 8. 7.; 19. - 22. 8.; 19. - 26.
8.; 8. MAREC - PUSTOVANJE: 8. 3.

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.

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

Ob kulturnem prazniku
Bled - V torek, 8. februarja, bo ob 10.30 pri Prešernovem
spomeniku na Bledu proslava, na kateri bodo nastopili recita-
torji OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled in Veteranski pevski
zbor. Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo,
zgornja Gorenjska, organizira tudi tradicionalni 9. pohod
spomina in prijateljstva iz Radovljice do Prešernovega
spomenika in naprej v Vrbo. Zbor in prijava pohodnikov bo od
7. ure dalje pri Srednji gostinski in turistični šoli v Radovljici,
Kranjska cesta 24. Ob 17. uri bo na Blejskem gradu pred-
stavitev knjige Marjana Zupana Tisočletni grad - Blejski grad,
ob 18. uri bo v Gasilskem domu Rečica proslava, ki jo priprav-
ljajo krajani Rečice, ob 18. uri bo v cerkvi sv. Martina na Bledu
sveta maša za pokojnega Franceta Prešerna, prav tako ob 18.
uri bo v Blejskem mladinskem centru Mladinski večer v
spomin dr. Francetu Prešernu. Ob 19.30 bo v Galeriji 14 na
Bledu odprtje razstave akademskega slikarja Janeza Ravnika.

Žirovnica - V ponedeljek, 7. februarja, ob 18. uri bo v Prešernovi
rojstni hiši Pesniški večer z domačimi pesnicami, v torek, 8.
februarja, bo ob 8. uri v Čopovi rojstni hiši začetek vodenih po-
hodov po Poti kulturne dediščine Žirovnica, ob 13. uri pa bo 8.
februarja v Vrbi začetek osrednje občinske proslave. V sredo, 9.
februarja, ob 18. uri bo v Finžgarjevi rojstni hiši prireditev ob
140. obletnici rojstva Frana Saleškega Finžgarja.

Jesenice - Ob slovenskem kulturnem prazniku. 8. februarju,
bo med 10. in 17. uro Dan odprtih vrat z brezplačnim ogledom
vseh zbirk v muzejskih hišah na Jesenicah (v Kosovi graščini,
Ruardovi graščini, Kasarni, Kolpernu).

Podnart - Jutri, v soboto, 5. februarja, bo v Domu kulture v
Podnartu ob 19. uri kulturni večer, posvečen Francetu Prešer-
nu in domačinu pesniku, pisatelju in prevajalcu Jožu Vovku s
Češnjice ob 100-letnici njegovega rojstva. Prireditev pripravlja
Kulturno društvo Podnart.

Bohinjska Bistrica - V počastitev kulturnega praznika prireja
Ženski pevski zbor Kulturnega društva Bohinj v ponedeljek, 7.
februarja, ob 19.30 prireja celovečerni koncert, ki bo v Kul-
turnem domu Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici.

Radovljica - V ponedeljek, 7. februarju, ob 20. uri Turizem
Radovljica v počastitev slovenskega kulturnega praznika orga-
nizira v Baročni dvorani radovljiške Graščine koncert sloven-
skih narodnih pesmi. 

Brezje - Krajevna skupnost Brezje in Kulturno društvo Brezje
v počastitev Kulturnega praznika in 30. obletnice prve upri-
zoritve veseloigre Županova Micka vabita na slavnostno
akademijo, ko bo jutri, v soboto, 5. februarja, ob 19. uri v Domu
krajanov na Brezjah. V torek, 8. februarja, bodo v Narodnem
svetišču Marije Pomagaj večerno mašo ob 18. uri darovali za
vse pokojne kulturnike. Sledil bo prijeten večer v Romarskem
uradu, ko boste ob spremljavi violine in prečne flavte lahko
prisluhnili recitacijam Prešernovih pesmi.

Primskovo - Ob bližnjem prazniku kulture bodo danes, v petek,
4. februarja, ob 18. uri v dvorani Doma krajanov na Prim-
skovem pripravili prireditev Pesniku v spomin.

Žabnica - Kulturna prireditev Srečanje s Francetovimi dogodiv-
ščinami in njegovo poezijo bo v torek, 8. februarja, ob 17. uri v
novi telovadnici OŠ Žabnica.

Preddvor - V četrtek, 10. februarja, bo ob 18. uri v telovadnici
OŠ Matije Valjavca v Preddvoru prireditev v počastitev
slovenskega kulturnega praznika. 

Adergas - KUD Pod lipo Adergas organizira v počastitev kul-
turnega praznika v torek, 8. februarja, ob 19. uri v dvorani v
Adergasu večer poezije z naslovom Po poteh poetov.

Visoko - V Domu krajanov Visoko bo ta konec tedna sklop
prireditev pod naslovom Ta veseli vikend visoške kulture. Jutri,
v soboto, 5. februarja, ob 10. uri otroška matineja Čarovnica, ki
ni mogla biti zlobna, ob 19.30 pa ponovitev satirične komedije
Vstajenje Jožefa Švejka. V nedeljo, 6. februarja, bo ob 19. uri
proslava ob kulturnem prazniku Na svetu si, da gledaš sonce.

PRIREDITVE

●  Knjiga
Kava

●  Knjiga
Mleko

●  Knjiga
Prvi kranjski
ropar

117 evrov

Kot vsako leto smo tudi letos za vas
pripravili nekaj praktičnih daril, 
med katerimi boste lahko izbirali, 
ko boste prišli k nam poravnat 
letno naročnino na Gorenjski glas. 
Na sedežu Gorenjskega glasa, 
na Bleiweisovi cesti 4 v Kranju
(zraven nebotičnika) vas bomo 
od ponedeljka do petka pričakovali 
od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure. 
Ko boste na obisku pri nas, vas bomo 
postregli tudi z brezplačno kavico. Vabljeni! 

Naročnina za leto 2011 znaša 156 evrov. 
Pri plačilu letne naročnine vam priznamo
25-odstotni popust 
in znaša le 117 evrov
(prihranite kar 39 evrov)!

●  Knjiga
Divjačina
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●  Knjiga
Sladka Evropa

25 odstotkov popusta, darilo in še kavica!25 odstotkov popusta, darilo in še kavica!
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A cappella!
ŽENSKI ZBOR SLOVENSKE 
FILHARMONĲE

Naj vas začarajo glasovi zbora, ki vsako leto 
navdušuje na kar okoli 35 koncertih Vokal-
nega abonmaja Slovenske filharmonije! To, 
kar je presenečalo obiskovalce koncertov po 
uglednih evropskih festivalih, vas čaka na 
Valentinovem koncertu ciklusa Aeda na Brdu. 
V soboto, 12. februarja, ob 20.00!

www.brdo.si/ars

Zagotovite si svoje mesto v dvorani Grandis v Kongresnem 
centru Brdo in na družabnem sprejemu po koncertu.

Vstopnice: recepcĳa hotela Kokra; T: 04 260 15 01;
E: brdo.recepcĳa@gov.si; Vstopnice tudi v prodajni mreži Eventim ter spletna 
prodaja www.eventim.si, www.vstopnice.com.
Cene vstopnic: 1. - 7. vrsta: 25 EUR, 8. – 15. vrsta: 20 EUR; 

Rešitve 
križanke Vrtač
Sponzor nagradne križan-
ke, ki je bila objavljena 21.
januarja 2011 v Gorenj-
skem glasu, je bilo podjetje
Avtohiša Vrtač, d. o. o., iz
Stražišča pri Kranju. Nagra-
jenci so: 1. nagrado: eno-
dnevno uporabo novega
VW Golfa, prejme Jože Je-
ram, Kranj; 2. nagrado:
enodnevno uporabo nove-
ga VW Pola, prejme Miha
Šifrer, Kranj; 3. nagrado:
paket obvezne opreme,
prejme Ana Žagar, Zg. Je-
zersko. 4., 5. in 6. nagrado
prejmejo: Jože Klinar, Be-
gunje; Majda Bogataj, Škof-
ja Loka in Miran Dolenc,
Selca. Nagrajencem prisrč-
no čestitamo.

Cerklje - Ob slovenskem kulturnem prazniku Občina Cerklje
in Unesco klub Cerklje vabita v ponedeljek, 7. februarja, ob
17. uri v Petrovčevo hišo na literarno prireditev. 

Pogovorni večer na Brezjah
Brezje - Danes, v petek, 4. februarja, bo v Romarskem uradu
na Brezjah pogovorni večer z dr. Jožetom Ramovšem.

Iz Podbrezij v Vrbo
Naklo - Komisija za šport in rekreacijo Društva upokojencev
Naklo vabi v torek, 8. februarja, na slovenski kulturni
praznik, na pohod v Vrbo. Zbirališče bo ob 11. uri pred 
kulturnim domom v Podbrezjah. Hoje bo za dobri dve uri. 

5. spominski pohod Štefana Bukovca
Križe - Planinsko društvo Križe vabi v torek, 8. februarja, na 5.
spominski pohod Štefana Bukovca. Zbor bo ob 10. uri v koči na
Kriški gori, od tam pa se boste v spremstvu vodnikov povzpeli
na Tolsti vrh. Obvezna je zimska oprema in male dereze.

Dnevi varstva pred snežnimi plazovi
Mojstrana - Strokovno predavanje TNP Dnevi varstva pred
snežnimi plazovi bo danes, v petek, 4. februarja, ob 18. uri v
Slovenskem planinskem muzeju.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, v soboto,
5. februarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na prouče-
vanje Svetega pisma z okvirno temo Naš odnos do Svetega
pisma.

PREDAVANJA

IZLETI

Obči zbor OZ VVS Zgornja Gorenjska
Poljče - Redni letni občni zbor veteranov Območnega
združenja VVS Zgornja Gorenjska bo 4. februarja ob 17. uri
v Centru za obrambno usposabljanje v Poljčah. 

Zbiranje starih hišnih imen
Breznica - RAGOR v sodelovanju z Občino Žirovnica pripravlja
srečanje z domačini, ki bo v ponedeljek, 7. februarja, ob 18. uri
v Kulturni dvorani na Breznici. Več informacij na 04/581 34 16.

Utrip Stare Save
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice ob 60. obletnici us-
tanovitve Železarskega muzeja vabi na odprtje fotografske
razstave Utrip Stare Save v Kolpern na Stari Savi v torek, 8. feb-
ruarja, ob 11. uri.

Portret v novejši umetnosti
Jesenice - Odprtje razstave Portret v novejši umetnosti bo
danes, v petek, 4. februarja, ob 11. uri v Kosovi graščini.

Fotografska razstava
Jesenice - Odprtje fotografske razstave članov Kluba je-
seniških študentov bo danes, v petek, 4. februarja, ob 19. uri
v Fotogaleriji Jesenice. 

Slikarska razstava Lucije Šubic
Duplje - Galerija Graščina Duplje in KD Dobrava - Naklo
vabita danes, v petek, 4. februarja, v počastitev slovenskega
kulturnega praznika ob 17. uri na odprtje retrospektivne
slikarske razstave Lucije Šubic.

RAZSTAVE

OBVESTILA



21info@g-glas.sipetek, 4. februarja 2011
GORENJSKI GLAS MALI OGLASI, UVG

w
w

w
.g

o
re

n
js

ki
g

la
s.

si

MEDIA NEPREMICNINE d.o.o., 
Koprska 94, Ljubljana, 

tel: 051 686 320 ( Karmen ) 

PE KRANJ, Bleiweisova c. 30, 
Kranj, tel.: 041 347 323 ( Sandi ) 

info@media-nepremicnine.si 
www.media-nepremicnine.si 

ZA ZNANE STRANKE IŠČEMO VEČ 
STANOVANJ IN HIŠ NA GORENJSKEM.

Posredujemo pri prodaji/nakupu, 
najemu /oddaji vseh vrst nepremič-
nin. Sodelujemo tudi z investitorji in
tujci. Posredniki z več kot 10 letnimi 
izkušnjami in licencami. Naš moto:
kvalitetno, korektno in pošteno...

PODNART, GOBOVCE, prodamo
pritličje hiše 67 m2, let. 1952, z
zemljiščem 300 m2, potrebno ob-
nove. Cena: 43.000 EUR.
KRANJ, PLANINA JUG, varovano
stanovanje, novogradnja, 2. nad./4,
43 m2, J lega, balkon, parkirno mesto
v kleti. Cena: 91.118 EUR.
JESENICE - duplex tri- oz. štirisobno, 90
m2, obn. kop. l. 2007, vsi priključki, lep
razgled. Cena: 89.000 EUR.
DRULOVKA, v naselju vrstnih hiš pro-
damo nedokončano, (IV. pod. gr. faza)
koncno enoto trojcka, let. 1991, z 180
m2 površin in 78 m2 kleti (K+P+N+M),
na parceli 183 m2. Cena 159.000 EUR,
možnost menjave za stanovanje. 

TRSTENIK, parcela za vikend, 796 m2,
sončna, z razgledom. Cena: 130 EUR/m2.
CERKLJE, bližnja okolica, stanovanjs-
ka hiša letnik 2003, 2x 100 m2 površin
(80 m2 nedokončano), nadstandard,
parcela 1100 m2, ob zelenem pasu.
Cena: 390.000 EUR.

TRSTENIK, ORLE, prodamo ravno in
sončno parcelo z krasnim razgledom,
796 m2, za gradnjo vikenda (max 60
m2 tloris). Cena: 130 EUR/M2, mož-
nost prodaje v dveh delih.

DODATNA PONUDBA
strokovno FENG SHUI svetovanje

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, 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.
Tržič, staro mestno jedro, trisobno v 3.
nadstr. izmere 64,00 m2, l. izgr. 1910,
delno prenovljeno l. 2005 (tlaki, okna,
CK na olje), balkona ni, v ceni je tudi
garaža velikosti 6x3 m2, ki je v isti
stavbi, cena 84.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi izmere
48,00 m2, v hiši so samo štiri stanovan-
ja, l. izgr. 1960, stanovanje izdelano l.
1991, CK, cena 77.500,00 EUR.
HIŠA - ODDAMO V NAJEM
Predoslje, starejša kmečka hiša, pritličje
v izmeri 96 m2 (opremljena bivalna
kuhinja, dnevna soba s pečjo, spalnica
in kopalnica z WC), l. izgr. 1930, delno
prenovljena 1995, ogrevanje klasično,

t M
M

T F

cena 380,00 EUR + 85,00 EUR fiksni
stroški (elektrika, voda, smeti) + 1x
varščina, vseljivo takoj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske
površine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 175.000,00 EUR. 
Žiri, v centru mesta, visokopritlična
tlorisa 10x8 m2 na parceli velikosti 477
m2, l. izgradnje 1937, lepo vzdrževana
na zelo sončni lokaciji, CK na olje, vsi
priključki, cena 144.000,00 EUR. 
Kranj, Kokrica, visokopritlična tlorisa
10x8 m2 na parceli velikosti 857 m2, l.
izgr. 1955, v celoti podkletena, garaža,
CK na olje, v mansardi še delno neizde-
lana, zelo lepa lokacija, cena 215.000,00
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 izde-
lana po meri, 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Savska cesta, tlorisa 364 m2 na
parceli velikosti 884 m2, l. izgr. 1959,
višina stropa 5 m, objekt je možno
uporabljati za različne dejavnosti, ure-
jen dostop in lastno parkirišče, cena
160.000,00 EUR.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900, že
delno prenovljen, primeren za neživil-
sko trgovino, cena 47.000,00 EUR.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski coni
v izmeri 5957 m2 za proizvodnjo,
skladišča, parkirišče, cena 144 EUR/m2
in še pribl. 18 EUR/m2 za komunalni
prispevek.

www.gorenjskiglas.si

Vstajenje Jožefa Švejka
Visoko, Šenčur - Satirična komedija v izvedbi KUD Visoko
Vstajenje Jožefa Švejka bo v Domu krajanov Visoko v sobo-
ta, 5. februarja, ob 19.30, v Šenčurju pa prav tako v domu
krajanov v soboto, 19. februarja, ob 19.30. 

Micki je treba moža
Šenčur, Naklo - Dramska skupina kulturno umetniškega
društva Pod lipo Adergas bo jutri, v soboto, 5. februarja, ob
19. uri gostovala z veseloigro Micki je treba moža v dvorani
Doma krajanov v Šenčurju, v nedeljo, 6. februarja, pa ob 18.
uri v dvorani Doma Janeza Filipiča v Naklem.

Rdeče in modro v mavrici
Naklo - Dramska skupina Eve Kuhar danes, v petek, 4. feb-
ruarja, ob 19. uri vabi na premiero predstave Rdeče in
modro v mavrici. Premiera bo potekala v Domu Janeza Fil-
ipiča.

Ti nori tenorji
Bohinjska Bistrica - Gledališče Belansko, ki deluje v okviru
Kulturnega društva Bohinjska Bela, bo gledališko predstavo
Ti nori tenorji uprizorilo jutri, v soboto, 5. februarja, ob 19.
uri v Domu Joža Ažmana.

PREDSTAVE
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

ENOSOBNO stanovanje v Kranju, ☎
031/309-114, popoldan

11000562

ODDAM

POSLOVNE PROSTORE v IOC na
Savski cesti v Kranju (bivša Trenča),
velikosti od 260 do 1.200 m2, cena
2,95 eur/m2, ☎ 041/426-898

11000264

VELIKO sobo, s souporabo kuhinje in
kopalnice, najraje ženski, ☎ 040/
633-875

11000571

ENOSOBNO stanovanje na Bledu, za
daljši čas, ☎ 041/762-617

11000601

TRŽIČ, 2,5-sobno stanovanje, obnov-
ljeno, opremljeno, cena 270
EUR/mes. + stroški (cca 50 EUR), ☎
040/463-000

11000555

NAJAMEM

GARSONJERO ali enosobno stanova-
nje, lahko v hiši, do 270,00 EUR/mes.
+ stroški, za daljši čas, ☎ 040/361-
860

11000533

72-LETNI vdovec, najame od 27 
do 35 m2 veliko 1-sobno stan., za 
trajnejše bivanje, neopremljeno ali 
delno opremljeno, cena 250
EUR/mes. + stroški, kraj bivanja ni 
p o g o j , ☎ 0 4 / 5 1 - 2 0 - 5 1 6 ,  
stucin_irena@yahoo.com

11000540

HIŠE
PRODAM

HIŠA dvojček, 2010, 145 m2, zem.
201 m2, enota, 3. pgf, 3 etaže
(K+P+M), garaža, balkon, CK - mestni
plin, tel., bližina vrtca, šole, itd, 145.000
EUR, ☎ 051/811-132 11000602

HIŠO z vrtom, v Kranju, dvojna garaža,
cena 275.000 EUR, ☎ 04/23-25-
059 11000368

POLOVICO hiše z vrtom in garažo, v
Kranju, cena 150.000 EUR, ☎
041/947-677 11000369

STAREJŠO hišo, na Visokem pri Kra-
nju, obnovljena, zemljišča 230 m2, ☎
040/322-309

11000520

POSESTI
PRODAM

V VASI Sveti Duh prodam zazidljivo
parcelo - v račun vzamem tudi manjši
vikend - morje, ☎ 041/444-494

11000575

ZAZIDLJIVO parcelo v okolici Kranja,
☎ 051/321-922 11000530

NJIVO, 1400 m2, lepa ravna lokacija s
kozolcem, Lancovo, cena 5000 m2,
☎ 051/255-377 11000532

KUPIM

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

11000548

NAJAMEM

KMETIJSKO zemljišče v okolici Kra-
nja, ☎ 040/730-922 11000539

NJIVO ali travnik, na relaciji Kranj - Vo-
dice, ☎ 041/851-096

11000536

POSLOVNI PROSTORI
KIOSK s hitro prehrano v Kranju pro-
dam ali oddam v najem, ☎ 041/756-
737 11000584

ODDAM

PISARNO, opremljeno, Kranj - Prim-
skovo, 22 m2, parkirišče, sprotno pla-
čilo, cena 90 EUR + minimalni obrato-
valni stroški, ☎ 040/308-256

11000497

POSLOVNI prostor na Koroški cesti v
Kranju, ☎ 041/361-100 11000480

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

GOTOVINSKI odkup vozil vseh
znamk, prepisi, prodaja na obroke. Av-
toplanet, d.o.o., Jelenčeva 1, Kranj,
☎ 051/850-560 11000283

ODKUP, PRODAJA rabljenih vozil, go-
tovinski odkup, prodaja na obroke,
MEPAX, d. o. o., Planina 5, Kranj, ☎
041/773-772, 040/773-772 11000016

MAZDA 2, letnik 2004, prevoženo
130.000 km, dobro ohranjena, klima,
cena 4.250  EUR, ☎ 041/819-642

11000542

RENAULT laguna, letnik 1995, regi-
striran do 27.10.2011, Tržič, ☎
040/958-102 11000541

KUPIM

GOLF IV, diesel, 5 vrat, 1. last., malo
vožen, nekaramboliran, s servisno knji-
go, kot nov, ☎ 041/722-625

11000589

DRUGA VOZILA
PRODAM

CAMP prikolico ‘04 Adria 502 LS, bal-
dahin, tenda, kuhinja in vso camp
opremo, ☎ 04/23-42-800, 041/607-
040 11000546

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

GUME, platišča za različne avte, aku-
mulatorji, preizkušeni 10 EUR, nov 75
AH z garancijo, ☎ 041/722-625

11000590

TEHNIKA
PRODAM

BARVNI TV, Samsung, ekran 56 cm,
cena po dogovoru, ☎ 040/163-268

11000560

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

ŠIVALNI stroj Gritzner iz leta 1932, še
delujoč, ☎ 040/804-336 11000526

GRADBENI
MATERIAL
STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

ALU vrata, rjave barve, 100 x 200, ☎
041/350-365 11000523

KURIVO
PRODAM

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

11000502

BUKOVA drva, cena 55 EUR, mešana
drva, cena 40 EUR, možnost razreza
in dostave, ☎ 040/338-719

11000503

BUKOVA drva, ☎ 040/319-628
11000596

SUHA mešana drva, ☎ 031/688-234
11000573

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJO, skoraj nova, zelo lepo
ohranjena, z vsemi elementi: hladilnik,
korito, pečica, kuhalna plošča in napa.
Dolžine 390 cm x 233 cm višina ter
dodatna omarica 60 cm x 207,5  cm,
☎ 040/377-559, po 14. uri

11000494

TROSED z ležiščem in dvosed, lepo
ohranjen ter pralni stroj Candy, ☎
04/25-01-587, 031/580-119

11000570

FRANCOSKO posteljo, dobro ohra-
njena, 190x160 cm, zelo ugodno. ☎
051/422-864

11000603

PODARIM

SPALNICO, šivalni stroj Bagat ter za-
mrzovalno omaro Candy, ☎ 04/23-
34-367 11000582

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

POMIVALNI stroj Candy, star 3 leta,
energijski razred A, cena 80 EUR, Že-
lezniki, ☎ 031/753-125

11000587

SKRINJO, hladilnik, sobno kolo,
ugodno, ☎ 030/619-628

11000527

UNIVERZALNI čistilni aparat za kera-
miko, plastiko, les, kovino, steklo, itd,
☎ 040/303-405 11000524

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

BOJLER, skoraj nov, 150 litrov z grel-
cem, izoliran, ☎ 04/51-00-110,
041/429-656 11000568

STARINE
KUPIM

ZBIRAM stare razglednice in vojaške
predmete - čelade, uniforme, bajone-
te, medalje, fotografije, int. (stare nad
50 let), ☎ 031/854-521 11000537

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

GOZDARSKI vitel Tajfun, 4 T, ☎
04/25-03-088, 031/343-161

11000554

SLAMOREZNICO, sani za vleko lesa -
posmojke, plug ter moško kolo, ☎
031/631-891 11000574

TRAKTOR Zetor 5911, letnik 1982, ☎
041/608-639

11000567

ZGRABLJALNIK Fontanezi 300, ☎
041/665-296 11000572

KUPIM

PAJEK Sip in tračni obračalnik ali
zgrabljalnik VZ grablje Sip, ☎
031/217-496 11000576

TRAKTOR Štore, Univerzale, Zetor,
IMT, dobro plačilo, ☎ 051/203-387

11000450

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA jabolka, stare in nove sorte,
☎ 04/25-78-450

11000559
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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

STANOVANJE PRODAMO
BEGUNJE - dvosobno, predelano v
dvoinpolsobno, 63 m2, l. izg. 87,
2./IV, vsi priključki, cena: 95.000
EUR.
STAVBNO ZEMLJIŠČE PRODAMO
KOROŠKA BELA - 485 m2 za iz-
gradnjo enodružinske hiše, cena:
38.000 EUR.
HIŠO PRODAMO
TRBOJE - 140 m2 (P+M) zasnovana
kot energijsko varčna hiša (zidaki,
stavbno pohištvo, predvideno je
ogrevanje in prezračevanje s toplo-
tno črpalko), zemljišče 610 m2, III.
PGF s priključeno vodo in elektriko.
Cena: 198.000 EUR. Možna je za-
menjava za drugo nepremičnino z
doplačilom.
Za informacije o ostali ponudbi obi-
ščite www.ajp.si. 

www.a jp .s i

Z žalostjo sporočamo, da je svojo življenjsko pot 
sklenil naš dolgoletni sodelavec in eden izmed

najpomembnejših graditeljev Save

Bruno Skumavc
generalni direktor SOZD SAVA v pokoju

S svojo ustvarjalnostjo, vizionarstvom in neutrudnim 
delom je pustil trajno sled v razvoju in rasti Save.

Kolektiv Poslovne skupine Sava

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

LOTO

Rezultati 10. kroga 
- 2. februarja 2011

2, 11, 12, 26, 28, 29, 32 
in 16

Lotko: 0 8 9 0 4 5
Loto PLUS:

5, 6, 17, 27, 29, 30, 36 in 8

Sklad 11. kroga za 
Sedmico: 310.000 EUR
Sklad 11. kroga za Lotka:

100.000 EUR
Sklad 11. kroga za PLUS:

170.000 EUR
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čenja odpadnih kom
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DOMAČA jabolka jonagold, ajdared,
gloster, Strahinj 10 A, Naklo, ☎
04/25-72-279, 041/659-975

11000597

DOMAČE žganje, kuhano iz neškrop-
ljenega sadja jabolk in hrušk ter fantov-
sko kolo, ☎ 040/389-518

11000561

JABOLKA iz naravi prijazne pridelave,
Markuta, Čadovlje 3, Golnik, ☎
04/256-00-48 11000269

JABOLKA, kvalitetna, domača, od vi-
sokodebelnih dreves, ugodno, Kmetija
Princ, Hudi 1 (pri Kovorju) Tržič, ☎
041/747-623 11000333

JEDILNI krompir, ☎ 041/584-048
11000564

KROMPIR kifelčar, ☎ 041/347-243
11000549

KROMPIR za krmo, ☎ 041/273-579
11000550

MESO od mladega bika, ugodna
cena, ☎ 031/387-021 11000552

SENO balirano v kocke, z dostavo, ☎
031/463-250 11000531

SILAŽNE bale, ☎ 041/335-81811000534

SUHA mešana drva in domače žganje
ter kupim cepilec za drva, ☎
040/828-731 11000595

VINO cviček in žganje sadjevec z Do-
lenjskega, ☎ 031/820-640

11000535

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

14 DNI staro teličko RH LS, ☎
031/828-955 11000593

2 BREJI telici simentalki, breji 7 in 6
mesecev, ☎ 04/53-36-792, 041/
673-792 11000543

9 MESECEV brejo telico simentalko,
☎ 041/938-376 11000588

BIKCA simentalca, starega 5 mese-
cev, ☎ 04/53-14-074, 031/526-807
11000544

BIKCA in kravo, ☎ 031/215-765
11000592

BIKCA simentalca, starega 10 dni, ☎
04/25-21-537, 031/546-83411000594

ČB BIKCA in teličko simentalko, stara
7 dni, Žabnica 61, ☎ 041/378-911

11000579

ČB BIKCA, starega 14 dni, ☎ 041/
386-871 11000599

KUNCE, zajce, samca starega 7 mes.
in samice breje ali z mladiči. Pasma za
meso, ugodno, ☎ 040/979-622

11000578

MESO in špeh od prašiča krmljenega
z domačo krmo ter jabolčni sok, ☎
031/220-367

11000585

TEDEN dni starega ČB bikca, ☎
04/53-30-051 11000598

TELICI, stari od 12 do 18 mesecev ter
brejo kravo, ☎ 04/25-60-224, 051/
205-800 11000569

TELICO ciko, staro eno leto, ☎
04/58-01-278 11000525

TELICO simentalko, brejo 7 mesecev,
☎ 031/241-425 11000557

TELICO simentalko, staro 12 mesecev
ali menjam za pajka Sip, ☎ 031/796-
905 11000580

TELIČKO simentalko, staro 7 dni,
Mošnje 7, ☎ 04/53-38-193 11000556

ZAJCA, starega 1 leto in dve zajklji 9
mesecev nemški lisec, ☎ 040/239-
365 11000566

ŽREBETA, težkega pribl. 350 kg za
zakol ali nadaljnjo rejo in kobilo, mirno,
delovno, ☎ 041/693-441 11000565

KUPIM

BIKCA simentalca, starega 3 mesece,
☎ 051/397-253 11000551

BIKCA težkega od 300 do 400 kg ter
traktor, približno 70 km, ☎ 031/387-
021 11000553

BIKCA simentalca, starega 2 do 3 me-
sece, ☎ 04/53-31-280 11000583

ODKUPUJEMO krave, telice, bike - za
izvoz, plačilo takoj, Smrekca center,
d.o.o., Žabnica, ☎ 04/25-51-313

11000500

TELIČKO simentalko, staro mesec in
pol, ☎ 041/335-514 11000545

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

IŠČEMO šiviljo za šivanje in pomožna
dela v tekstilni delavnici, Grajzar Miloš
s.p., Pintarjeva ul. 2, Kranj, ☎
041/559-558 11000486

IŠČEM dekle za delo v strežbi, Boštjan
Klampfer s.p., Visoko 49, Visoko, ☎
040/212-618 11000600

ZAPOSLIMO kuharja/ico, nedelje
prosto. Gostinsko podjetje Kranj,
d.o.o., C. 1. maja 1/a, Kranj, ☎
031/339-948 11000279

ZAPOSLIM voznika kamiona za med-
narodni transport, C in E kategorija -
prevozi v EU. Zajc transport, d.o.o.,
Valburga 15, Smlednik, ☎ 041/622-
529

11000377

ZAPOSLIMO sobarico in kuhinjsko
pomočnico (m/ž), nudimo redno de-
lovno razmerje ter stimulativno plači-
lo, Preša, d.o.o., Cerklje, za Pension
Zaplata, Slovenska c. 51, Cerklje, ☎
031/637-088, 04/25-56-250

11000529

IŠČEM

DELO - vsa gospodinjska dela, ☎
051/627-028

11000522

DELO - pomoč v gospod. - čiščenje,
likanje, varstvo otrok, pomoč starej-
šim, imam izkušnje, ☎ 051/428-551

11000528

DELO - pomoč pri knjigovodskih, raču-
novodskih in administrativnih delih, ☎
031/417-576

11000547

DELO - polaganje keramičnih ploščic,
☎ 041/884-320

11000577

DELO - vsa kovinska dela, ☎
041/451-343

11000586

STORITVE
ODDAM

RENT- A - KOMBI : potniški 8+1 in to-
vorni, Rondo trade, d.o.o., Kidričeva
51, Šk. Loka, ☎ 040/942-912

11000563

NUDIM

ASTERIKS SENČILA, Rozman Peter,
s. p., Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, ☎
59-55-170, 041/733-709; žaluzije,
roloji, rolete, lamelne zavese, plise za-
vese, komarniki, markize, www.aste-
riks.net

11000504

BELJENJE in izravnava sten, sanacija
vlažnih sten, pleskanje oken in vrat. Hi-
tro, kvalitetno in ugodno vam nudi Pa-
vec Ivan s.p., Podbrezje 179, Naklo,
☎ 031/392-909

11000258

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

11000506

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

11000013

IZDELAVA podstrešnih stanovanj po
sistemu Knauf, montaža strešnih oken
Velux in polaganje laminatov, izd. bru-
naric in nadstreškov, Damjan Mesec,
s. p., Jazbine 3, Poljane, ☎ 041/765-
842

11000222

IZDELAVA Inox zunanjih in notranjih
ograj. Janez Gorišek s.p., Jernejeva
19, Kranj, ☎ 041/528-720

11000591

NOVOGRADNJE, adaptacije, tlakova-
nje dvorišč in ostale gradbene storitve,
tudi manjše. Odgovorno, kvalitetno in
ugodno, Stanko Sarafimov s.p., R. Pa-
peža 6, Kranj, ☎ 041/478-535

11000510

NUDIMO VAM obrezovanje sadnega
drevja in trte, Branko Gašperšič, s.p.,
Šorlijeva ul. 19, Kranj, ☎ 040/993-
406

11000521

OBDELAVA mansard, tesarstvo, krov-
stvo, Velux okna, Knauf sistemi. Kle-
menc Dragomir s.p., Voklo 18, Šen-
čur, ☎ 041/771-637

11000291

OGRAJE vrtne, žične in železne kova-
ne, po naročilu, Goldi, d.o.o., Franca-
rija 8, Preddvor, ☎ 041/550-180

11000517

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

11000505

ZASEBNI STIKI
MLAJŠI moški si želi iskrene, trajne
ljubezni. Odgovorite, ne bo vam žal, ☎
041/959-192 11000077

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje,
brezplačno za mlajše ženske, ugodno
ostale, ☎ 031/836-378 11000076
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OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je v 65. letu starosti umrl

Bojan Zajec
z Golnika

Slovo od njega bo danes, v petek, 4. februarja 2011, ob 16. uri na pokopališču v Goričah.
Žara bo od 9. ure dalje v tamkajšnji žalni vežici.

Vsi njegovi

SPOROČILO O SMRTI

Umrl je upokojeni delavec bolnišnice 

Bojan Zajec
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Zaposleni
Bolnišnice Golnik - Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo

ZAHVALA

V 70. letu starosti nas je nenadoma brez slovesa zapustil naš 
dobri mož, ati, ata, tast, brat in stric

Tone Tomc
s Srednje Bele

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani,
izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče in ostale darove. Hvala 
gospodu župniku, pevcem, botrom, pogrebni službi Navček ter
gospe Celar - Gorza za lep poslovilni govor. Hvala vsem 
imenovanim in neimenovanim, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči: žena Angelca ter hčerka Milanka z družino
Srednja Bela, Nova vas

Prazen dom je in dvorišče, 
naše oko zaman te išče.
Solza, žalost in bolečina,
te zbudila ni.
Ostala je praznina 
ki hudo boli.

ZAHVALA

V 83. letu je odšel v Večnost mož, oče, tast, stari oče, brat in stric

Viktor Erzar, st. 
mizarski mojster v pokoju, p. d. Jakobčov Viktor iz Cerkelj

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom,
prijateljem in znancem, pevcem cerkvenega OPZ, DMC, sodelav-
cem RTV Slovenija, OŠ Davorina Jenka Cerklje in Kliničnemu inšti-
tutu za medicinsko genetiko GK Ljubljana za izrečeno sožalje, daro-
vano cvetje in sveče ter darovane svete maše. 
Zahvaljujemo se dr. Beleharju in sestri Bernardi ter osebju Splošne
bolnišnice Jesenice, še posebej dr. Arneževi, dr. Remsu in Nataši Se-
lan, za nesebično pomoč. Posebej se zahvaljujemo župniku g. Stane-
tu Gradišku za darovano pogrebno mašo. Hvala pevkam cerkvenega
ŽPZ ter Damijani Božič Močnik, Marti Močnik Pirc ter Radu in Evi
Černe za lepo petje na pogrebni maši. Hvala gasilcem cerkljanske
občine in praporščakom za tako številno spremstvo na njegovi 
zadnji poti, Marjanu Luskovcu za poslovilni govor, nosačem, zvonar-
jem, ministrantom, trobentaču in pogrebni službi Pogrebnik.
Vsem imenovanim in neimenovanim, ki ste ga imeli radi in ste ga v
tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti, ISKRENA
HVALA. 

Žalujoči: žena Ana, sin Viktor ter hčerki Ani in Bernarda 
z družinami
Cerklje, Šmartno, februar 2011

Vsi bližnji, ki smo jih ljubili, 
nas s smrtjo niso zapustili. 
V ljubezen so se spremenili, 
z njo naša srca napolnili. 

Ob slovesu od našega dragega očeta in dedka

Ludvika Fojkarja
ključavničarskega mojstra v pokoju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
sodelavcem pokojnega očeta, znancem in sokrajanom za izraze so-
žalja, darovane sveče in cvetje. Zahvaljujemo se dr. Habjanu za dol-
goletno zdravljenje, dr. Rozmanu, zdravnikom in zdravstvenim de-
lavcem Bolnišnice Golnik za skrb in nego v zadnjih tednih njegove-
ga življenja. Hvala g. župniku, pevcem in pogrebnemu podjetju
Akris za lep poslovilni obred ter vsem, ki ste našega očeta pospre-
mili na zadnjo pot. Posebej se zahvaljujemo sosedu g. Lovru Gaj-
garju za iskreno izrečene besede slovesa. Vsem še enkrat hvala.

Žalujoči vsi domači

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in čakala, da prideš ti,
in sedla bo na rožna tla
in jokala, ker te ni.
S. Gregorčič 

Žalostni sporočamo, da je v 84. letu starosti, utrujen od bolezni, 
zaspal naš dragi mož, oči in ata

Bruno Skumavc
Od vseh bitk, ki jih je v življenju bojeval, je bila ta edina, ki jo je izgubil.

Poslednje slovo bo jutri, v soboto, 5. februarja 2011, ob 13. uri na kranjskem 
pokopališču. Na dan pogreba bo žara od 9. ure v tamkajšnji poslovilni vežici.

Žalujoči: žena Jožica, otroci Damjan, Darija in Igor z družinami
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Zvonko Gantar, Kranj:

"O korupciji lahko sodim
samo po objavah v medijih
in po njih sklepam, da je je v
Sloveniji preveč. In čeprav o
njej govorimo že dvajset let,
na žalost na sodišču ni bil
kaznovan še nihče."

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
..

..
.

Joži Kumer, Zgornja Besnica: 

"Če je verjeti, kar poročajo
mediji, potem je korupcije
veliko, še zlasti v gospodar-
stvu in politiki. Na žalost pa
je zelo malo kaznovanih, saj
sodišča ne ravnajo z vsemi
enako."

Viktor Cvetko, 
Spodnje Duplje:  

"Mislim, da je sedanja vlada
preveč popustljiva do vseh
negativnih pojavov, tudi do
korupcije. V zadnjem času
jo največ opazimo v politiki
in še zlasti v gospodarstvu."

Dalibor Ostojič, Kranj: 

"Po medijskih objavah skle-
pam, da je korupcija pov-
sod, kjer se obrača denar.
Da je največkrat očem skri-
ta, pa iz holivudskih filmov
ve že vsak otrok. In pri nas
ni nič drugače." 

Korupcija je,
kaznovanih ni
Simon Šubic

Slovenski mediji vse pogoste-
je poročajo o domnevnih pri-
merih korupcije v politiki, go-
spodarstvu in celo v humani-
tarnih organizacijah. Koliko je
sploh korupcije v slovenski
družbi, smo povprašali na-
ključne mimoidoče.
Foto: Gorazd Kavčič

Milan Zebec, Preddvor:

"Korupcija je velik problem
družbe, še posebej v gospo-
darstvu, kjer posledice nosi-
jo delavci. Ste že kje videli,
da bi zaradi nje koga kazno-
vali? Kazni so očitno samo
za male ljudi!"

Napoved za Gorenjsko

Pretežno jasno bo z občasno nekoliko povečano oblačnostjo.
Zjutraj bo ponekod megla. Predvsem v višjih legah bo 
precej topleje.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Vilma Stanovnik

Tenetiše - "Po Sloveniji, zla-
sti v Prekmurju, kjer je
štorkelj največ, je stalna
praksa, da prestavljamo
gnezda. Vzrok je predvsem
ta, da je z gnezdi štorkelj
veliko dela. Štorklje namreč
vsako leto gnezda dograju-
jejo, ob tem nastane veliko
smeti, ki mašijo žlebove.
Precej je iztrebkov, vmes so
tudi mrtvi mladiči in lastni-
ki hiš, kjer postavijo gnez-
da, dostikrat tega dela ne
zmorejo več," pravi Katja
Logar iz kranjske območne
enote Zavoda Republike
Slovenije za varstvo narave,
kjer so se odločili, da poma-
gajo tudi pri prestavitvi
gnezda iz stanovanjske
hiše v Tenetišah na bližnji
gnezdilni drog. 

"Ker štorklje čez zimo
odletijo v Afriko, kjer prezi-
mijo južno od Sahare, jih
trenutno ni, zato gnezda
vedno prestavljamo v zim-
skem času. Ne želimo jih
namreč motiti pri njiho-
vem gnezdenju," je tudi po-
jasnila Katja Logar in pove-
dala, da so, poleg gnezda
belih štorkelj v Tenetišah,
gnezda na Gorenjskem še v
Lahovčah, na Brniku in v
Škofji Loki, vendar je gnez-
do v Tenetišah prvo, ki so
se ga odločili prestaviti. 

"Štorklje so pri nas na
strehi gnezdile osem let.
Najprej je priletel par, nato
sta imela tudi mladiče, dva-
krat štiri, enkrat enega, en-
krat dva in enkrat tri. Žal
smo predlani v gnezdu na-
šli tudi kljunčke mladičev,
ki jih je pobila toča. Mož je
vsako leto moral večkrat na
streho, saj se tam nabere
veliko raznovrstnega mate-
riala, zato je streha začela
zamakati. Treba je bilo dvi-
govati in čistiti opeko, ki je

sedaj na nekaterih mestih
povsem uničena in jo bo
treba zamenjati," je pove-
dala Marija Kavčič, ki je z
družino z veliko navduše-
nja spremljala življenje
štorkelj, ki so gnezdile na
njihovi strehi. 

"Tudi z Zavoda za varstvo
narave so vsako leto hodili
k nam in spremljali življe-
nje štorkelj, ki tu gnezdijo
najbolj severno v Sloveniji.
Tako so tudi predlagali, da
jih prestavimo. Ker smo že-

leli, da ostanejo kje blizu,
da se bodo lahko vračale, je
mož predlagal bližnje ob-
činsko zemljišče. Na občini
so bili za to in z Elektra Go-
renjske so postavili drog tu
zraven naše hiše," je tudi
povedala Marija Kavčič, ki
ji je bilo lani še kako žal
smrti zaljubljenega para
štorkelj, ki ju je ubil bližnji
daljnovod. Sedaj čakajo, da
se v Tenetiše, v staro gnez-
do na bližnji drog, spomla-
di vrnejo njuni mladiči.

Preselili so gnezdo štorkelj
Na dimniku stanovanjske hiše v Tenetišah je zadnjih osem let gnezdil par belih štorkelj z mladiči, 
v času, ko je družina v toplih krajih, pa so se gnezdo odločili prestaviti na nov drog.

Kamnik

Občina uvedla meritve s stacionarnim radarjem

Občina Kamnik je s februarjem na lokalnih in regionalnih
cestah po občini, še posebej na območjih šol, otroških vrt-
cev, otroških igrišč in predelih, kjer je veliko pešcev in kole-
sarjev, uvedla meritve hitrosti vozil s samodejno merilno
napravo. S tem želijo povečati varnost najšibkejših udele-
žencev v prometu in umiriti hitrost voznikov v naseljih. Ker
občina nima lastne merilne naprave, bo meritve opravljala
organizacija, ki ima ustrezno atestirano opremo, s katero se
prekrški slikovno dokumentirajo, in ustrezno usposobljen
kader, takšen najem pa je za občino tudi cenovno najugod-
nejši. Samodejna merilna naprava je vgrajena v vozilo, ki bo
v določenem časovnem razmiku menjalo lokacijo, s tem pa
bodo opravili nadzor na kar največ kritičnih točkah. Prehitre
voznike bodo v skladu s pristojnostmi in na podlagi Zakona
o varnosti v cestnem prometu tudi kaznovali z izrekom 
globe in kazenskimi točkami, sredstva, zbrana na tak način,
pa se bodo stekala v občinski proračun. J. P. 

Bled

Četrti mednarodni balonarski festival na Bledu

Danes, 4. februarja, se na Bledu začne že 4. mednarodni ba-
lonarski festival. Trajal bo do nedelje, 6. februarja. Na blej-
skem nebu boste lahko spremljali dvajset balonov iz osmih
držav. Kdor bi si želel ogledati Bled s ptičje perspektive, si lah-
ko rezervira polet z balonom. Prvič bodo baloni na festivalu
vzleteli danes ob 13. uri, slovesno odprtje festivala pa bo zve-
čer v Hotelu Krim. Drugi polet bo jutri, v soboto, 5. februarja,
ob 9.30, zanimiv bo tudi nočni dvig balonov ob 18. uri, zvečer
pa bo sledil balonarski ples v Panorami. V nedeljo bodo balo-
ni poleteli zadnjič, ob 9. uri, popoldne pa bo ob 15. uri še 
podelitev priznanj. Če koga zanima več: balonarji bodo v času
festivala nastanjeni v Hotelu Krim, medtem ko bo glavno 
dogajanje - poleti balonov - ob Športnem parku Bled. A. B.

Žiri

Podaljšan rok za oddajo fotografij

Turistično društvo Žiri je podaljšalo rok za oddajo fotografij
na Natečaj za žirovsko razglednico do 17. maja letos. Komi-
sija bo do konca maja nato razglasila najboljše. Žirovci 
vabijo tako profesionalne kot ljubiteljske fotografe, da od-
dajo fotografije na tri teme: Žiri z okolico v vseh letnih časih,
običaji, obrti in dejavnosti na Žirovskem in Arhitekturne
znamenitosti in naravne posebnosti kraja. "Fotografi imajo
še čas, da izkoristijo zimske radosti in ujamejo Žiri v speči
zimski pokrajini ali prebujajočem se spomladanskem brste-
nju," k sodelovanju vabi Rok Klemenčič. B. B.

Kranjski gasilci so včeraj v Tenetišah pomagali pri selitvi gnezda štorkelj iz stanovanjske
hiše na bližnji gnezdilni drog, za njegovo postavitev pa so poskrbeli pri Elektru Gorenjski.
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VESELI GORENJCI 
V STUDIU

Pri Veselih Gorenjcih je zavel nov
veter, saj so se ansamblu pridružili
štirje novi člani. Nova zasedba že
pridno snema skladbe za nov album.

26

LJUDJE

SIR, PIVO IN 
AJDOVI KRAPI

Konec januarja je Gospodarsko
razstavišče v Ljubljani že tradi-
cionalno rezervirano za turizem.
Pivnica Bunker iz Nabrežine pri
Trstu pa je gostovala v Hotelu
Triglav Bled. / Foto: AB

KULTURA

ZNANI KRANJČANI,
PREŠERNOVI
SODOBNIKI 

V galeriji Kranjske hiše je predstav-
ljenih šestnajst znanih Kranjčanov, ki
so vsak na svoj način zaznamovali
mesto v Prešernovem času.

27
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eseli Gorenjci so
te dni zelo zapo-
sleni, saj pridno
snemajo skladbe
za svoj drugi al-

bum. Pred šestimi leti usta-
novljenemu ansamblu so
nov zagon dali štirje novi čla-
ni: vodji Tinetu Zelniku z
Zgornjega Jezerskega, ki igra
bariton in kontrabas, harmo-
nikarju Matjažu Ribnikarju z
Zgornje Bele pri Preddvoru
in kitaristu Roku Jamniku s
Spodnje Senice pri Medvo-
dah so se lani na novo pri-
družili klarinetist Tomaž An-
kerst iz Vrbenj pri Radovljici,
trobentar Timotej Štritof iz
Kamnika in pevski duet, ki
ga sestavljata Miha Rihar iz
Guncelj pri Ljubljani in Kat-
ja Križnar iz Preddvora.

Nova zasedba je ob koncu
lanskega leta že predstavila
novi skladbi Domači kraj in
Rupar mix. Slednja je nasta-
la v poklon ansamblu Rupar,
ki je navduševal pred leti, v
njej pa so združili tri njihove
uspešnice: Hribovska mor-
narica, Naj živi vesela družba
in Slovenci smo veseljaki. Na
novi plošči Veselih Gorenj-
cev bo predvidoma dvanajst
skladb, tako kot na prvi z na-
slovom Se spomniš, ki je iz-
šla konec leta 2008. "Največ
idej za viže ima Tomaž An-
kerst, ki z očetom Francem,
sicer priznanim tekstopis-

cem, pridno komponirata
nove skladbe. Pri aranžmajih
jima pomaga tudi Jože Bur-
nik. Sicer pa ansambel še
vedno sodeluje tudi z Igor-
jem Podpečanom, ki nam
napiše kakšno vižo, pri njem
snemamo tudi skladbe," pra-
vi Matjaž Ribnikar. Poleg av-
torskih skladb najraje preig-

ravajo skladbe Slavka Avse-
nika, Alpskega kvinteta, Šti-
rih kovačev in drugih, poleg
tega pa ima ansambel bogat
repertoar zabavnih skladb.

Veseli Gorenjci se ta čas
pospešeno pripravljajo tudi
za nastop na Večeru sloven-
skih viž v narečju v Škofji
Loki. V preteklosti so osvoji-

li že kar nekaj festivalskih
nagrad, med drugim na
Graški gori, Ptuju, besniški
Zlati voščenki, v Lenartu ...
"V prihodnosti načrtujemo
tudi skladbo v sodelovanju z
drugim ansamblom ali zna-
nim pevcem ali pevko, kot je
te dni v modi," je še napove-
dal Ribnikar.

VESELI GORENJCI V STUDIU
Pri Veselih Gorenjcih je zavel nov veter, saj so se ansamblu pridružili štirje novi člani. Nova zasedba
že pridno snema skladbe za nov album.

Ana Hartman

V

Veseli Gorenjci naj bi jeseni izdali nov album. / Foto: arhiv ansambla 

Sašo Avsenik z novo pevko

Ansambel Saša Avsenika ima novo pevko. Njegove vrste
je okrepila Sandra Križan, do nedavnega še pevka in
klarinetistka ansambla Veseli Begunjčani. Zdaj bo
pevske moči spet združila z Dejanom Zupanom, ki je
pred časom prav tako pel pri Veselih Begunjčanih. A. H.

Špela Grošelj snema videospot

Domžalska pevka Špela Grošelj te dni v hotelu v Termah
Ptuj snema videospot za svojo drugo samostojno sklad-
bo Poljubi moje ustnice. V glavno moško vlogo v spotu se
bo vživel 21-letni Primorec Andrej Rihter, ki ga je pevka
našla s pomočjo spletnega natečaja, na katerega se je pri-
javilo 250 kandidatov. "Za Andreja sem se odločila zaradi
energije, ki jo je pokazal v predstavitvenem filmčku. Zdi
se mi preprost in prijazen, poleg tega pa ni sramežljiv, kar
je super," pravi Špela. Z Domnom Kumrom je pred krat-
kim posnela narodnozabavni duet Čez leto ali dve, aprila
pa bo predstavila svojo tretjo samostojno skladbo. A. H.

Jutri srečanje tržiških pevskih skupin

Tržiška izpostava Javnega sklada za kulturne dejavnosti
vabi na že trideseto srečanje odraslih pevskih skupin Tr-
žič poje 2011, ki bo jutri, v soboto, ob 18. uri v Kulturnem
centru Tržič. A. H.

Gasilski večer selških gasilcev

Prostovoljno gasilsko društvo Selca v ponedeljek ob 20.
uri v Športni dvorani v Železnikih prireja gasilski večer z
naslovom Naj glasba zaneti ogenj v vas. Za dobro glas-
bo in ples bodo dolgo v noč skrbeli Ansambel Saša Av-
senika, Modrijani, Ansambel Roka Žlindre, Gorenjski
kvintet, Maja Triler in Ansambel Jeglič. Rdeča nit prire-
ditve bosta slovenski kulturni praznik in zbiranje sred-
stev za nakup novega gasilskega kombija. A. H.

Svetosavska proslava z glasbo in plesom

V soboto je bila v Domu krajanov Primskovo tradicio-
nalna Svetosavska proslava, ki jo je organiziralo Srbsko
kulturno prosvetno društvo (SKPD) Sveti Sava Kranj.
Proslavo so tradicionalno sestavljali trije deli: kot uvod
so imeli slovesen verski obred v počastitev sv. Save, ki
je imel god 27. januarja, sledil je folklorni program z na-
stopom KD Brdo Kranj, KUD Mladost Ljubljana in
SKPD Sveti Sava Kranj, potem pa še zabavni program z
orkestrom v živo. A. B.
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Moška pevska skupina SKPD Sveti Sava Kranj / Foto: Tina Dokl

Z Igrami iz Banata so se predstavili člani SKPD Sveti
Sava Kranj. / Foto: Tina Dokl

Petek, 4. 2.
15.40, 18.10, 20.50, 23.35 
BURLESKA
18.50, 21.10, 23.30 ČRNI LABOD
18.40, 21.00, 23.20 DILEMA
16.40 GULLIVERJEVA POTOVANJA
18.00, 20.00, 22.00 
GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D
16.00 SAMOVA PUSTOLOVŠČINA 3D 
(sinh.)
21.30, 23.59 ZELENI SRŠEN 3D
16.20 ZLATOLASKA
15.00, 17.10, 19.20 ZLATOLASKA 3D

Sobota, 5. 2.
12.20, 15.40, 18.10, 20.50, 23.35 
BURLESKA
12.00, 18.50, 21.10, 23.30 
ČRNI LABOD
14.00, 18.40, 21.00, 23.20 DILEMA
14.40, 16.40
GULLIVERJEVA POTOVANJA
13.05, 18.00, 20.00, 22.00 
GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D

11.05, 16.00 
SAMOVA PUSTOLOVŠČINA 3D (sinh.)
21.30, 23.59 ZELENI SRŠEN 3D
11.50, 16.20 ZLATOLASKA
10.40, 12.50, 15.00, 17.10, 19.20 
ZLATOLASKA 3D

Nedelja, 6. 2.
12.20, 15.40, 18.10, 20.50 
BURLESKA
12.00, 18.50, 21.10 ČRNI LABOD
14.00, 18.40, 21.00 DILEMA
14.40, 16.40
GULLIVERJEVA POTOVANJA
13.05, 18.00, 20.00 
GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D
11.05, 16.00 
SAMOVA PUSTOLOVŠČINA 3D (sinh.)
21.30 ZELENI SRŠEN 3D
11.50, 16.20 ZLATOLASKA
10.40, 12.50, 15.00, 17.10, 19.20 
ZLATOLASKA 3D

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

KINO SPORED
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a, Kranjčanov,
uspešnih kranj-
skih mož, ki so
bili pred sto šest-
desetimi in več

leti ugledni meščani, bodisi
na pomembnih funkcijah v
mestni upravi bodisi podjet-
niki ali drugače v javnem
smislu aktivni ljudje. V gale-
riji zavoda za turizem so že
lani pripravili zanimivo raz-
stavo oblačilne kulture iz
Prešernovega časa, letos pa
tako predstavljajo takrat po-
membne Kranjčane, ki jih
bodo v torek, ko bo v starem
Kranju potekal zdaj že tradi-
cionalni Sm'nj, lahko spo-
znavali tudi obiskovalci iz
drugih delov Slovenije. "Lah-
ko nam je kar malo žal, da
ne živimo v tistem času, ko
je v našem mestu živelo toli-
ko različnih ljudi," je uvodo-
ma povedala Natalija Pole-
nec z Zavoda za turizem. 

"Kranj je bil v Prešerno-
vem času zelo živahno me-
sto, že res, da se niso ukvar-
jali s problematiko parkirišč,
so pa zato ob semanjih dneh
imele težave poštne kočije,
ki se nikakor niso mogle
"prebiti" skozi mestni vrvež.
Mestna oblast se je ukvarjala
s prevelikim številom obrt-
nikov, meščani pa so nego-
dovali, ker so mestne urade
začeli seliti na obrobje me-
sta," je zbrane v prvo polovi-

co 19. stoletja popeljala avto-
rica razstave mag. Marjana
Žibert. Tokrat na panojih
predstavlja šestnajst po-
membnih Kranjčanov iz
tega časa od podjetnikov Bla-
ža in Fidelisa Terpinca, Kar-
la Floriana, Konrada in Ru-
dolfa Lokarja, Valentina Plei-
weisa, Janeza Bleiweisa, tr-
govca Franca Krisperja, peka
Franca Kumra do duhovni-
ka in izumitelja fotografije
na steklo Janeza Puharja,
poštarja Jožefa Škarje ...

"Kranj je v tistem času imel
še številne druge meščane,
ki so tako ali drugače zazna-
movali čas, v katerem so ži-
veli, a jih tokrat nismo mogli
predstaviti, saj so fotografije
iz tistega časa prava redkost.
Tako smo si pomagali s foto-
grafijami slikarskih del teh
ljudi, ki jih hranimo v Go-
renjskem muzeju." Kranj je
bil v Prešernovem času sicer
majhno mesto z okrog
2000 prebivalci, potem ko
ga je leta 1811 prizadel po-

tres, leta 1836 je razsajala
epidemija kolere, mesto je
izgubljalo večstoletni videz,
saj so bili mestno obzidje in
stolpi v ruševinah ... Kljub
temu pa se je gospodarsko
stanje v mestu počasi izbolj-
ševalo z novimi in novimi
podjetniki, ki so si kapital
ustvarili predvsem s trgovi-
no ... Razstava Znani Kranj-
čani v Prešernovem času je
prva v nizu razstav, ki se
bodo zvrstile v tem mesecu
v Prešernovem mestu.

ZNANI KRANJČANI, 
PREŠERNOVI SODOBNIKI 
V galeriji Kranjske hiše je predstavljenih šestnajst znanih Kranjčanov, ki so vsak na svoj način 
zaznamovali mesto v Prešernovem času.

Igor Kavčič

D

Podbrezje

Prešeren dan 

KUD Tabor iz Podbrezij bo v nedeljo, 6. februarja, ob 16.
uri v Podbrezjah Prešeren dan. Kulturni dogodek bo po-
tekal na dveh lokacijah, pod lipama v Dolenji vasi in na
Taboru. Zunaj, pod milim nebom se bo bralo Prešerno-
vo poezijo, ki jo bodo povezali z besedo, ter dodatno
ogreli z različnimi dobrotami. Poezijo bodo brali: Stane
Mihelič, Tone Strlič, Nataša Kne Leben, Teo Kramar,
Lavra Pogačnik in Lara Jama pod lipo v Dolenji vasi ter
Milan Debeljak, Mihael Fock, Jernej Jeglič, Nataša Kne
Leben, Maruša Rehberger, Jani Peternel in Kristina Rant
pa bodo brali pod lipo na Taboru. Tudi v angleščini,
nemščini in španščini. I. K.

Kranj

Deset let LG Nebo

Danes, v petek, 4. februarja, ob 18. uri bo v Stebriščni
dvorani Mestne hiše odprtje razstave To je nebo!. Ob de-
setletnici Lutkovnega gledališča Nebo bodo pripravili
tudi kratek lutkovni nastop Ljudje ali lutke. I. K.

Radovljica

Tutta in Pustovrh

Danes, v petek, 4. februarja, ob 18. uri bo v Galeriji Šiv-
čeva hiša odprtje razstave del akademskega slikarja Klav-
dija Tutte in fotografa Igorja Pustovrha. Tutta bo pred-
stavil dela iz ciklusov Mediteranske metamorfoze, Žubo-
renje barv in Mediteranski pomoli, predstavljen pa bo
tudi likovno-fotografski projekt, pri katerem je Tutta so-
deloval s fotografom Igorjem Pustovrhom. I. K.

Kropa

Poklon Antonu Dermoti na Dunaju

Na predvečer slovenskega kulturnega praznika, 7. febru-
arja, ob 18.30 bo v Anton-Dermota-Saal v dunajskem
Konservatoriju koncert z naslovom Poklon Antonu Der-
moti. Koncert sodi v nadaljevanje mednarodnega vokal-
nega ciklusa Mojstri pevci - Kropa, ki ga vodi Ustanova
PKD Slovenija. Na njem bodo sodelovali mladi slovenski
vokalni solisti: Irma Mihelič in Nina Fras (sopran), Mar-
tin Sušnik (tenor), Matija Cergolj (bariton) in Peter Mar-
tinčič (bas). Predstavili se bodo s programom sloven-
skih samospevov. Spremljala jih bo pianistka Jelena Bo-
ljubaš. Slovenskim pevcem se bodo pridružili tudi solo-
pevci - študentje dunajskega Konservatorija: Martin Mai-
ringer (tenor), Melanie Henley Heyn (sopran) ter duet
Juri Hasegawa in Miki Sasakawa (obe sopran), vsi ob
spremljavi pianistke Penelope Cashman.
Pokrovitelj dogodka je slovenski veleposlanik na Dunaju
nj. eksc. Aleksander Geržina, soorganizator in gostitelj
pa dunajski Konservatorij. Do konca tako imenovanega
Dermotovega leta (junij 2010 - 2011) se obeta še TV od-
daja ORF o treh tenorjih - bratih Dermota in gala koncert
v spomin Antona Dermote v dunajski državni operni
hiši. Ustanova PKD Slovenija in dunajski Konservatorij
za glasbo bosta sodelovala tudi pri organizaciji prve
mednarodne poletne pevske šole v Kropi. I. K.

Kranj

Dan kulture v kranjski knjižnici

V torek, 8. februarja, bo bogat kulturni utrip tudi v kranjski
knjižnici. Že ob 10. uri bo v avli Študijskega oddelka odprt-
je razstave likovnih del osnovnošolcev na temo portreta
pesnika Franceta Prešerna z naslovom Vem, kakšen je bil.
Izbrali bodo najboljše in jim podelili nagrade, sledil bo
tudi kratek kulturni program sodelujočih. Uro kasneje
bodo na vrsti recitacije osnovnošolcev pred Prešernovim
spomenikom. Nastopili bodo mladi interpreti Prešernove
poezije v organizaciji Osrednje knjižnice Kranj in Zavoda
za turizem Kranj. Eden od vrhuncev dneva kulture v Kra-
nju bo ob 12. uri pogovor s pesnikom, esejistom, uredni-
kom in prevajalcem Nikom Grafenauerjem ob izidu njego-
ve nove zbirke Diham, da ne zaide zrak. Ta prinaša vse
Grafenauerjeve izvirne zbirke pesmi za odrasle, legendar-
no zbirko Skrivnosti ter cikel doslej neobjavljenih pesmi,
ki izpričujejo pesnikovo ustvarjalno in intelektualno vital-
nost. Pogovor s cenjenim gostom bo vodila Petra Puhar
Kejžar, za glasbeno uverturo pa bo poskrbel violinist Bela
Horvat. I. K.

Bled

Razstava o Kumerdejevih nagrajencih

Zavod RS za šolstvo bo letos že dvanajstič podelil prizna-
nja za odlično partnerstvo posameznikov, skupin ali insti-
tucij pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževal-
nih ustanovah. Priznanja so poimenovali po Blažu Kumer-
deju, ki je imel v 18. stoletju izjemno pomembno vlogo za
razvoj šol in šolskega sistema na Slovenskem. Odprtje
razstave o dobitnikih priznanj Blaža Kumerdeja bo danes,
v petek, 4. februarja, ob 18. uri v knjižnici, ki se imenuje po
njem, na Bledu. Kulturni program bodo pripravili učenci
OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled in pevski zbor DO RE MI
z Bleda. Razstavo o Blažu Kumerdeju bo predstavila avto-
rica mag. Tita Porenta. I. K.

Škofja Loka

Dela Rada Dagarina v Sokolskem

Danes, v petek, ob 19. uri bo v vhodni dvorani Sokolskega
doma odprtje razstave likovnih del slikarja Rada Dagarina.
I. K.

Od Prešernovih časov se je tudi v Kranju marsikaj spremenilo. Ob fotografijah dveh nekoč
pomembnih Kranjčanov, podjetnika Valentina Pleiweisa in politika Janeza Bleiweisa, so se
postavile v današnjem času v Kranju pomembne ženske: ob v. d. direktorice Gorenjskega
muzeja Mariji Ogrin iz Bohinjske Bistrice so še tri Kranjčanke, direktorica Zavoda za 
turizem Kranj Natalija Polenec, avtorica razstave Marjana Žibert in kranjska podžupanja
Nada Mihajlović. / Foto: Igor Kavčič
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laden zimski dan
21. januar pred
petdesetimi leti si
bosta Marica in

Pavle z Duplice pri Kamniku
za vselej zapomnila kot ene-
ga svojih najlepših, saj sta si
ta dan prisegla večno zvesto-
bo. Petdeset let kasneje po-
ročnih obljub uradno sicer
nista ponovila, sta pa svoje
veselje delila s sorodniki in
prijatelji.

Spoznala sta se kot dvaj-
setletnika v kamniški tovar-
ni Stol, kjer sta bila oba za-
poslena. Marica, ki je bila
rojena v Košišah, je morala
do službe vsako jutro pre-
pešačiti štiri kilometre, Pa-
vel pa je zgolj prečkal cesto
in še danes se rada pošali-
ta, da si ga je Marica za že-
nina izbrala zato, da je ime-
la bliže do službe. Poročila
sta se pri 25 letih. Vozila
sta se z izposojenim tovar-
niškim avtomobilom, rela-
tivno skromno ohcet sta
imela v Lahovčah, že kma-
lu po poroki pa ju je čakala
prva preizkušnja. "Že po
dobrem mesecu sem moral
za dva meseca odpotovati
na službeno izobraževanje
v Šoštanj, po vrnitvi pa se
mi je ponudila priložnost
za delo v Nemčiji in tako
sem bil zdoma še tri mese-
ce. Tam sem imel odlično
delo in bil sem zelo zadovo-
ljen, a moral sem se vrniti,
saj sicer z ženo ne bi dobi-
la službenega stanovanja
na Duplici," se teh let spo-
minja Pavle, ki je svojo

ženo očaral tudi s plesom.
"V tem sva se res ujela in
zelo rada sva plesala. Še da-
nes nama kdo reče, da sva
bila odlična plesalca. Nekoč
sva na poti na Dolenjsko
zaslišala glasbo z veselice
in brez pomislekov sva za-
peljala s ceste samo zato,

da sva lahko odplesala ne-
kaj plesov," pa v smehu
razlaga Marica.

Na Duplici sta nato posta-
vila svojo hišo, rodili so se
jima trije otroci, danes pa
ju razveseljuje tudi vnuk.
"V vsem se "pobereva",
povsod hodiva skupaj, po-

membno pa je tudi spošto-
vanje in to, da kdaj oba
malo potrpiva. Zamere so
najslabše," skupaj opišeta
svoj recept za uspešen za-
kon. Pri svojih 75 si oba že-
lita le še veliko zdravja; do-
bre volje, ki jima bo pri tem
pomagala, jima ne manjka.

NAJRAJE STA SKUPAJ PLESALA
Minuli konec tedna sta petdeset let zakona praznovala Marica in Pavle Šuštar iz Kamnika, ki sta
naročnika Gorenjskega glasa že več kot pol stoletja.

Jasna Paladin

H

Novorojenčki

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 52 
prebivalcev. V Kranju se je rodilo 28 dečkov in 15 deklic,
tokrat sta bila med novorojenčki tudi bratec in sestrica.
Najlažji je bil deček, ki je tehtal 2220 gramov, najtežji
deklici pa je tehtnica pokazala 4340 gramov. Na Jesenicah
je prvič zajokalo 7 deklic in 2 dečka. Najtežji je bil deček,
ki je tehtal 3630 gramov, najlažja pa je bila deklica, 
ki ji je tehtnica pokazala 2130 gramov.
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Pavel in Marica Šuštar s svojo poročno fotografijo izpred petdesetih let

Lepota življenja je skrita v ljubezni do življenja. 
Brez nje je vsako življenje le dolgočasen sprehod. 

(K. Geržan)

Draga mami in žena Kara!
Že 60. leto mineva, odkar si vstopila v ta čudoviti svet.

Šestdeset let radosti, smeha, solzic, veselja ...
Odrasla si v čudovito osebo, vedno pripravljeno 

pomagati, prisluhniti ...
Zato, draga mami, hvala za vso ljubezen, prijateljstvo!

Najboljša si in zaslužiš si še veliko lepih dni.

Radi te imamo,
hčerki Nina in Jelena ter mož Veselin

PRIJATELJI PRESENEČAJO:  OBISKAL JO JE ABRAHAM 

Jolanda Podobnik je pred kratkim na Vi-
sokem pri Kranju praznovala petdeset-
letnico. Rodila se je 29. decembra, svo-
jih petdeset pa je praznovala v krogu so-
rodnikov in prijateljev. Zanimivo je, da
je bilo na zabavi še pet takih, ki praznu-
jejo rojstni dan na isti dan, eden pa celo
obletnico poroke. Praznovanje je bilo
polno presenečenj. Glavni povezovalec
je bil njen brat Uroš Debeljak, ki je tudi
član ansambla 3-D, tako da glasbe ni
manjkalo, imajo pa v družini še enega
glasbenika - svak Robi Urbiha je namreč
harmonikar pri ansamblu Bohpomagej.
Na zabavi so bili tudi Jolandini sodelav-
ci iz banke, reševala je test iz slovenske-
ga jezika in zgodovine, ker pa je včasih
plesala pri FS Sava - kjer je tudi spozna-
la moža, so ji zaplesali splet rezijanskih
plesov. Seveda je morala tudi sama za-
plesati z možem Vanjo, ki je na zabavi
nastopil tudi v vlogi Abrahama. Jolanda z možem Vanjo / Foto: S. D.



a naše kijevske raz-
mere smo tokrat
vstali še kar zgodaj.
Čakala nas je na-

mreč dolga pot do Lvova, naj-
večjega mesta v severozahod-
nem delu države, kjer Ukraji-
na meji na Poljsko. Ampak
imel sem občutek, da se nam
ni preveč mudilo. V Kijevu
smo se res imeli lepo, vse se
nam je nekako izšlo in še bi
ostali. Kijev je bil tako velik in
raznolik, odprt a hkrati skriv-
nosten. Še bomo prišli, smo
najbrž razmišljali vsak zase.
Mogoče nas bo zamikalo že v
letu 2012, ko bo na Poljskem
oziroma v Ukrajini evropsko
prvenstvo v nogometu. Če
bodo seveda Kekovi fantje ...
khm.

Torej, kljub temu da je 
zadnje kijevsko kar odtekalo,
ura še ni bila 9 in menjalnice

še niso bile odprte. Prejšnji
dan smo pozabili menjati, po-
trebovali pa smo še nekaj
"ukrajincev" za vsaj dva tanka
bencina, eno prenočišče, ne-
kaj hrane, kakšno vodko za
spomin ... Odločili smo se, da
bomo menjali nekje na poti.
Cesta je bila na začetku kar v
redu, od mesta Žitomir (Zhy-
tomyr) naprej pa vedno slabša.
Pravzaprav je šlo za avtocesto v
gradnji, kar v Ukrajini pomeni,
da je zaprt enkrat en, drugič
drugi pas ceste, včasih pa kar
oba in je bilo treba po regional-
ki. Delo na avtocesti v Ukrajini
poteka tako rekoč pred našimi
očmi. Težki kamioni delajo in
se vozijo kar po voznem pasu
kot del siceršnjega prometa.
No, po šestih dneh Ukrajine
smo se še povsem privadili.
Tudi tega, da kar naenkrat zavi-
ješ v nevihto in se na naša spač-
ka vliva kot za stavo.

Po kakih tristo kilometrih
zaradi menjave denarja in

želja po obedu zavijemo v
mesto Rivne. Najdemo cen-
ter mesta. Prva banka zaprta,
druga tudi v stilu do 14. ure,
mi pa stojimo pred vrati pet
minut prepozno. Ko nam
tudi na bankomatih na naše
kartice ni uspelo izvleči več
kot "error" na ekranu, sva z
Aljažem šla v akcijo. Z me-

njavo uspeva kar v neki trgo-
vini. Uff ... 

Na poti smo že več kot
3000 kilometrov, Stareta za
tisočaka in sto Bolgarije več.
Gremo naprej, smer Lvov.
Do večera bomo pa že tam,
čeprav imam občutek, da je
motor vse bolj glasen. Ah, to
se mi samo zdi, a ne ... 
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HUMOR, RAZVEDRILO

Prepoznal jo je
V spomin na stare dni je Mujo kupil Viagro in to takoj
javil Fati.
Ko je prišel domov, je popil tabletko in one se mu 
je dvignil.
Fata se takoj sleče, one pa se obesi dol.
"Kva je zdej to," ga vpraša Fata.
"Jebi ga, zgleda, da te je prepoznal!

Še so dobri možje na svetu ... 
Se pogovarjata dve dami.
"Včeraj sem imela rojstni dan."
"Čestitam. Kaj ti je mož kupil?"
"Vidiš audija na spodnjem parkirišču?"
"Jaaaa?"
"No, takšne barve predpasnik mi je prinesel."

Okrogla Zemlja 
Ko je Bog ustvarjal ženam može, je ženam obljubil, da
bodo lahko dobre in idealne može našle v čisto
vsakem kotu sveta. 
In potem je naredil Zemljo okroglo.

Novoletna želja
Dragi Bog!
Vse, kar si želim v letu 2011, je debel bančni račun in
tanka postava.
In prosim, ne pomešaj tega, tako kot si to storil lani.

Povprečna poraba Slovenca
Po neki statistiki Slovenec na leto prepešači 1000 km. 
Po taisti statistiki Slovenec na leto spije 100 litrov alko-
hola.
Torej moremo sklepati, da imamo povprečno porabo
10 litrov na 100 km.

TA JE DOBRA

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavila: P. F.

TEŽJI 
SUDOKU

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU 

Rešitev:

ot kompetenten
oglednik v prihod-
nost je še posebej
nadarjen Mali brat.

On preprosto zna predvideti
vse, zato se tudi tokratne na-
loge, naj nam predstavi, kaj
bi dr. France Prešeren lahko
počel v današnjem času, ni
branil. Nasprotno, povprašal
je tudi nekaj strokovnjakov s
posameznih področij, ali veli-
kega pesnika vidijo kot avtorja
skladb, tajkuna, odvetnika,
stilista, športnika, hipija ... 

Prešerna smo v današnji
čas najprej postavili v vlogo
pesnika. Bi bil dober pesnik?
"Ah, kje pa, Prešeren je pisal
preveč zahtevne pesmi, ki jih
je nemogoče prepevati. Verzi,
kot da niso povezani med
sabo, še najbolj pa moti, da
pesmi nimajo refrena," je po-
vedal izvajalec zabavne glasbe
Damjan Murko. 

Prešeren kot tajkun? "Ne.
Niti pod razno. Fant ima sicer
primerno izobrazbo, a je nje-
gov življenjski stil povsem na-
pačen. Že v redu, da zna biti
hedonist, da ga rad nagne,
ampak človek, ki denar, ta-
krat, ko ga ima, deli z navad-

nimi ljudmi, celo reveži, žal
ne more postati tajkun. Naše
prvo geslo je namreč zase,
zase in samo zase, šele potem
kaj privoščimo tudi sebi," je
povedal Ivan Zidar, prijatelj
Igor Bavčar, ki je bil ravno z
njim na kavi, pa ga je še do-
polnil: "Če pa si že sam ne
more privoščiti, pa naj vsaj
vse obdrži pri sebi in naj 
ničesar ne deli z drugimi."

Prešeren kot odvetnik?
"Sposoben. Samo premalo
zvez ima v visokih krogih,
preveč je prijazen s plebejci, v
visoki družbi pa neotesan. In
še nekaj, človek mi za odvet-
nika deluje preveč pošten," je
povedal šef priznane odvetni-
ške družbe, katere imena si
ne upamo napisati, da si ga
ne bi nakopali za vrat. Odvet-
niki so pač ljudje, ki ne razu-
mejo humorja.

Prešeren kot stilist? "Staaa-
ari, tip je totalka mim za enga
stajliš človeka. Ne moreš rečt
natakarju, dej mi deci šnopca,
pa kuj še ta druzga natoč.
Reče se, haloooo, jst bi eno
žganjičko, sej ne bo preveč
stresla a ne. Ker pol bi biv to-
tal aut, mam pa še tolk za de-
lat dones. Sem iber u working
sceni," sta v en glas povedala
Erik Maj in un tadrug.

Prešeren kot smukač?
"Glede na to, da jih ima fant
že čez štirideset, je ravno v
pravih letih za smuk. Poleg
tega je kar težak, kar povečuje
hitrost in okrogle postave, kar
je dobro v primeru padca. Je
pa res, da ima napako, da pes-
mi piše v nerazumljivem jezi-
ku in ne v nemščini ali angleš-
čini, tako da bo težko dobil do-
brega opremljevalca opreme.
Ostane mu le še Elan, za Stöck-
li se lahko pod nosom obriše,"
je razmišljal Andrej Jerman. 

In glej ga vraga, Prešerna
osebno smo včeraj videli na
tekmi odbojkarjev ACH 
Volleyja z Zenitom iz Kazana.

"Kva pa ti tle?" ga vprašam, on
pa: "Ah, kur..., po skoraj 160 le-
tih sem se odločil spet vrnit se
na Kranjsko. Ker se mi je na-
bralo precej denarja od tantiem
od pesmi, knjižnih objav pa to
... sem pa denar vložil v tole
športno dvorano v Stožicah.
Sej, tle not je veselo, velik ljudi,
ki vpijejo eden čez drugega.
Ž'vo kt v oštarij'. To mene
vesel'ga dela, ampak kaj ko že
pol ure begam tle po hodnikih
okrog dvorane, pa nikjer ne
morem dobit štamperla šnop-
ca, al pa vsaj dva deci. Povsod
sam' šabesa. A ni žalost, še u
lastni dvoran' se ga ne moreš
pošten nagont." 

www.gorenjskiglas.si

Mali Brat

K

Igor Kavčič

Z

Spominska pred našim kijevskim domovanjem z Mihom 
v sredini / Foto: Igor Kavčič

S spačkom do Kijeva in nazaj (69)

NI DRUGE, BO TREBA OBRNITI
V Kijevu se je naša pot prelomila. Odslej se bomo vračali nazaj proti domu in vmes naredili še en malo
večji ovinek čez Poljsko na Češko, kjer nas čaka več tisoč spačkarjev iz vse Evrope, ali pa kar sveta. 

"Ko brez miru okrog divjam po stoženski dvoran' in ne 
najdem niti štamperla šnopca al pa deci vina, me 'ma, 
da dvorano b' prodal in se nazaj v svoj cajt podal."

BI PREŠEREN INVESTIRAL V STOŽICE?
Ker smo v naši velikobratski redakciji poznani kot izjemni prerokovalci prihodnosti (vse, kar smo
napovedali, bi se lahko uresničilo), smo tudi tokrat pogledali, kaj bi v današnjem času počel naš vrli
pesnik dr. France Prešeren. O tem smo povprašali tudi nekaj strokovnjakov s posameznih področij. 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Pomlad"

Vedno preberem tvoje odgo-
vore, sedaj bi rada, da še
meni odgovoriš. Sem razveza-
na, živim sama. Otroka sta
na svojem, razumemo se in se
veliko družimo. Z bivšim mo-
žem sem se po nekaj letih, ko
se nisva nič videla, na njegovo
pobudo spet zbližala. Vendar
je on konfliktna oseba in se
včasih za malenkosti krega in
dokazuje, kaj je kdo rekel. In
tega sem počasi sita, ker mi
na stara leta res ni treba, da
se za malenkosti kregam. Za-
nima me, kaj ti vidiš, ali bom
sama ali z njim ali mi bo lepo
ali bo kdo kdaj prijazen in do-
ber do mene in me spoštoval,
me kam peljal, saj ne rabim
veliko, samo že tisti občutek
je lep, ko misliš, da je nekje
nekdo, saj ni treba, da živim z
njim, samo, da vem, da je ne-
kdo, ki me bo poklical in se v

težavah lahko zanesem nanj.
Pa zdravje me tudi zanima.
Kaj pa finance? Za odgovor se
ti najlepše zahvaljujem in te
pozdravljam. 

Pomlad prinese prve cvetlice
in sonce, ki ga težko pričaku-
jemo celo zimo. Pomlad pa
prinese tudi ljubezen in ta
potrka na vaša vrata. Še pred
poletjem se z nekom spo-
znate, postaneta prijatelja in
naprej se razvijejo pristna
čustva, nato se obeta trajna
zveza. Vse lepo in prav, da
ste z bivšim možem v skup-
ni družbi in ohranjate kon-
takte, a njegova trmoglavost
in konfliktnost vam bo ved-
no manj všeč. In res, tega
vam ni treba. Kmalu se sko-
raj vsa komunikacija med
vama konča in ne bo vam
žal. Niti v najslabši varianti
ne smete pomisliti, da bi je-
sen življenja preživeli z njim.

Pri zdravju vam razen ma-
lenkosti ne vidim nič hujše-
ga. Finančno ste že bili v 
stiski, kar se vam v prihod-
nosti ne ponovi. Obetajo se
boljši časi tudi pri denarju.
Lep pozdrav.

"Sončnica" 

Pozdravljeni, že dolgo sprem-
ljam vaše odgovore v Gorenj-
skem glasu in imam tudi
sama nekaj vprašanj za vas.
Zanima me, kako nama kaže
v prihodnosti s partnerjem?
Ali je imel v preteklosti tako
zelo slabe izkušnje v odnosih,
da meni težko zaupa, ali se
meni to samo dozdeva. Ali
ostaneva skupaj in končno za-
živiva življenje, kot je treba?
Zanima pa me tudi, kako
kaže z bratom in sestro. Ali je
prijateljica, ki jo imam sedaj,
res prava? Še vprašanje glede
mojega študija, ali sem se od-

ločila prav in ali ga bom
uspešno dokončala? Veliko
sreče še naprej z vašo rubriko.

Vaš partner je res kar precej
zadržan. Izkušnje iz prete-
klosti so mu naredile bloka-
do na čustvih, a sčasoma bo
to premostil. Nikar ne silite
vanj in hitite počasi. Videti
je, da vas ima rad in vaju
vidi v skupni prihodnosti. V
bližnji prihodnosti ne vidim
posebnih sprememb glede
odnosa s sestro in bratom,
a na daljši rok se vezi med
vami obnovijo. Kri ni voda.
Prijateljica je do vas iskrena
in lahko ji zaupate. Glede
študija ste se dobro odločili
in ne vidim nobenih zaple-
tov. Tudi jaz vam želim vse
lepo.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Veselili se boste nepričakovanega denarja, ki vam bo prišel
zelo prav. Prijateljem boste pomagali reševati težave. Na
delovnem področju vam bodo končno prišle prav vaše
dolgoletne izkušnje. Kljub skromnosti boste ponosni nase.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Na splošno boste imeli v prihodnje veliko volje in energije.
Lahko boste uresničili marsikatero vašo zamisel. Malo se
boste zapletli, a s potrpežljivostjo boste našli pravo pot.
Večkrat bi se lahko po pomoč obrnili k prijateljem.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Dobre stvari in dogodki se bodo kar zbirali okoli vas.
Končno se vam bo vaša dobrota povrnila v dvakratni
meri. Kakšen sprehod bi vam dobro del, za dušo in telo.
Vaše osamljenosti bo kmalu konec, s tem pa se tudi 
preženejo vsi temni oblaki.

Rak (22. junija - 22. julija)
Vsak je svoje sreče kovač. To pomeni, da boste morali
stvari postaviti na svoje mesto. Odločitve, ki so pred
vami, vam bodo precej spremenile potek dogodkov. V
kratkem boste imeli opravka z uradno osebo, a vse se 
dobro konča. Bodite strpni!

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Hote in nehote vas bodo vaši znanci v prihodnje zelo 
presenečali. Nekega prijatelja boste spregledali. Ohranite
mirno kri in se ne spuščajte v resne prepire. Zadnje čase
ste preveč zanemarili svoj hobi, kar pa ni dobro. Petek bo
vaš dober dan.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Zaradi dobre novice, ki jo boste v kratkem prejeli, boste z
lahkoto ustvarili in dosegli svoj cilj. Dobro premislite,
kako boste razpolagali z denarjem. Nekdo se bo jezil, ker ste
ga postavili na stranski tir. Ne odlašajte več in si vzemite čas!

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Malce bolj morate biti potrpežljivi. Na cilj se ne pride vedno
po ravni poti. Pomembno je, da je želja dovolj goreča, pa
bo! Pri financah se boste malo preveč zapletli. Še dobro,
da se vam obeta večji denar. Obisk vas bo presenetil.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Na čustvenem področju se boste prav kmalu znašli med
dvema ognjema. Takemu preobratu boste kar težko sledili.
Enkrat nič, drugič preveč. Reši vas vaša razsodnost in
modrost. V družbi sorodnikov se boste prijetno počutili
in skovali dober načrt.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Kmalu se boste veselili večjega zaslužka. Glejte, da vam
denar prekmalu ne odide. Saj veste, da pri zapravljanju
nimate prave mere. Ob prejemu neke osebne pošte bodite
pazljivi in nikar ne hitite. Če je ta ljubezen res prava, bo
tudi malo počakala.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
V prihodnje boste imeli veliko energije, kar boste s pridom
uporabili. Če se boste odločali o kakšnem poslovnem sode-
lovanju, vam je uspeh neizbežen. Sami s sabo boste zelo 
zadovoljni. Glejte, da ne boste pretiravali s športno aktivnostjo.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Še dan, dva vam je ostal za nakup darila, ki vam veliko po-
meni. Denar ne bo ovira, saj boste vse težave in morebit-
ne ovire uspešno premagali. Kar se tiče vašega poklicne-
ga življenja, izkoristite možnost novega začetka. Prepu-
stite se in uživajte.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
V tednu, ki prihaja, boste izvedeli marsikaj zanimivega.
Bolje se boste počutili, če boste malo pretegnili noge. Na
splošno zadnje čase preveč lenarite in temu morate narediti
konec. Bodite pozorni, da vam ne uide dobra priložnost.

"S fantom sva v neki gostilni,
kjer naju hoče slikati neki no-
vinar. Skrila sem se za fantov
hrbet, ker nisem želela biti na
sliki, novinar je nato slikal
fanta in v objektiv zajel njegov
profil, malo pa se je tudi vide-
lo fotografije, ki so visele na
steni (črno-bele fotografije po-
krajin). Pred tem sva se s fan-
tom pogovarjala in je govoril
o igri, da je vse samo igra.
Presedla sva se za okroglo viš-
jo mizo, za katero so bili viso-
ki stoli. Fant je bil na moji
levi. Približala se je neka žen-
ska z dolgimi črnimi lasmi, s
katero se je fant poznal že
dolgo. Nisem videla njenega
obraza. Ko sem se obrnila
stran, sta se v tistem času za-
čela poljubljati in ker sem se
počutila odveč, sem samo šla
ven in bežala. Vedela sem, da
me bo skušal poiskati, zato
sem zelo intenzivno iskala
kraj, kjer bi se lahko skrila.

Našla sem pokopališče, am-
pak je bilo zelo prijetno na vi-
dez in hkrati zelo samotno.
Naslonila sem se na nagrob-
nik in lažje zadihala. Okoli
mene je bila visoka trava, v
kateri so ležali ljudje (veliko je
bilo homoseksualnih parov, ki
so se objemali in se pogovar-
jali - videti je bilo zelo idilič-
no) in nato sta prišla fant in
črnolasa ženska. Pustil jo je
tam in prišel k meni, mi spet
rekel, da je vse samo igra, in
odšel nazaj k njej. Par najbliž-
je meni se mi je zdel tako lep,
da sem ga začela opazovati,
nato se je fant postavil zraven
njiju in med njegovim razko-
rakom sta ležala ta dva fanta.
Nato je spet prišel k meni fant
in sva šla k njemu v stanova-
nje. Pogovarjala sva se in se
začela ljubkovati in v nekem
trenutku sem ga pogledala in
so bile njegove oči črne."
Orna

Draga Orna,
sanje zrcalijo konfliktne si-
tuacije v obstoječem part-
nerstvu. Upiranje fotografi-
ranju namiguje na tvojo ne-
odločnost, na strah pred
tveganjem. O fantu si si
očitno izdelala določeno sli-
ko in vajina zveza se odvija v
tem izdelanem okviru priča-
kovanja (dobrega ali slabe-
ga?). Vendar pazi - nič na
svetu ni le črno ali belo. S
svojimi predstavami bloki-
raš sebe in razvoj partner-
stva. Iz tega vidika simboli-
zirajo visoki stoli potrebo po
(duhovnem) miru in počit-
ku. Fant je sedel na tvoji
levi. Leva je stran srca, sim-
bolizira čustva in psihično
energijo. V sanjah opozarja
pred pretiranim poudarja-
njem razuma in logike. Ne
tehtaj torej stalno podro-
bnosti razmerja, prepusti
se, naj te vodi srce, ki ti bo

že znalo ob pravem času
pravilno svetovati. Dolgi
črni lasje so znamenje vroče
ljubezni in tudi fantovo pol-
jubljanje s skrivnostno ne-
znanko je pozitivno zname-
nje. Varanje v sanjah pred-
stavlja namreč obratni sim-
bol in obljublja veliko har-
monije v partnerstvu - če ne
boš begala! Če bežiš, pre-
vzameš držo žrtve, ki le ne-
močno opazuje, v katero
smer se bo življenje odvija-
lo. Tudi v sanjah zahteva ta
simbol pogumno soočanje z
lastnimi strahovi. Pokopališ-
če kaže, da so tvoja pričako-
vanja povezana z neko ose-
bo iz preteklosti. Morda si ta
odnos/osebo preveč ideali-
zirala, morda z njo povezu-
ješ vse, česar nočeš več. Ka-
korkoli - nagrobnik je opozo-
rilo, da pustiš preteklost za
sabo. Homoseksualni pari
izražajo tvojo željo po svo-
bodi, nesmrtnosti in resnič-
ni lepoti, ki jih želiš in iščeš
v zvezi. Vse to ti bo dostop-
no, ko se ne boš več bala
tveganja. Brez tveganja ne
more nastati nič novega. 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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NAGRADNA KRIŽANKA

Z naročnino prihranite 10, 20 ali celo 25 odstotkov! 
Čaka vas tudi darilo in kup drugih ugodnosti.

Pridružite se naši veliki družini naročnikov in skupaj  bomo potovali, tekli, kolesarili, 
se udeleževali zanimivih predavanj, kupovali cenejše knjige ... Veseli vas bomo!

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

1. nagrada:  knjiga Otroško srce je zaklad
2. nagrada:  zgoščenka Ljuba si, pomlad zelena
3. nagrada:  športne nogavice

Rešitve križanke, vpisane v kupon, pošljite na dopisnicah 
do srede, 16. februarja 2011, na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4000 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.

Ana pred preobrazbo ...                          in po njej.

Mimi pred ...                 ... med ...               ... in po preobrazbi.
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nedeljo se je za-
ključil prvi turi-
stični sejem, ki je
na podlagi 30-
letne tradicije na-

redil preboj z novim ime-
nom Alpe-Adria: Turizem in
prosti čas, s sloganom Od-
dahnite si! Tu smo: Alpe-
Adria. Na sejmu se je v štirih
dneh predstavilo 332 ponud-
nikov turističnih storitev in
dvajset navtičnih podjetij. 

Med slovenskimi razstav-
ljavci smo lahko videli vse
pomembnejše predstavnike
našega turizma pa tudi razna
lokalna društva, ki so poskr-
bela, da je bilo na sejmu ži-
vahno, pestro, zeleno, okus-
no in zabavno. 

Največ obiskovalcev sejma
se je seveda zadrževalo ob
stojnicah, kjer so lahko de-
gustirali vina, sir, ob skupni
stojnici Gorenjske pa so bili
zagotovo najbolj mamljivi
ajdovi krapi kot ena značil-
nih jedi na Gorenjskem,
predvsem v alpskem svetu.
Stojnica Turistične zveze
Medvode se je šibila pod
polnimi ličnimi steklenica-
mi, na katerih je med dru-
gim pisalo tudi 'Domači kis
z začimbami'. Damjan Jeraj
pravi, da bi bil greh, če ga
vsaj enkrat ne poizkusite.
Bohinjci so si omislili ma-
skoto: simpatično kravico z
velikimi modrimi očmi, rja-
ve barve in z belimi lisami.
Na kamniški stojnici se je
smehljal plemeniti gospod iz
daljne preteklosti, pri Tržiča-

nih je glavno vlogo igrala br-
žola.

Pritegnile so tudi stojnice
tujih razstavljavcev. Na tur-
ški ste v živo spremljali po-
sebno tehniko slikanja na
vodo, Madžari so predstavlja-
li svoje toplice, Hrvatje so
imeli največ promocijskega
materiala, njihovi hoteli pa
zelo lepe kataložne predsta-
vitve. Srbi so se predstavili
po srbsko, pri Špancih pa
brez omembe njihovih pršu-
tov ne gre.

Pivnica Bunker iz Nabreži-
ne pri Trstu pa je v petek go-
stovala v Hotelu Triglav
Bled, kjer je domači kuharski
mojster Uroš Štefelin s svojo
ekipo in s pomočjo Danijela
Lovrenčiča ustvaril zanimiv
jedilnik z vrhunskimi pivi,
predvsem belgijskega izvora.

Tako smo spoznali, da obsta-
ja tudi med pivi 'šampanjec',
da ima sladoled iz piva svež
okus, pivo z rahlim pridi-
hom čokoladnega in kara-
melnega okusa pa lahko sla-
dici doda le še piko na i.

In da ne pozabimo: klub
Papaya se po nadvse uspešni
lanski sezoni danes zvečer
ob 22. uri vrača v kranjski
Planet Tuš. Za glasbo in ne-
ponovljivo energijo bo po-
skrbel eden najperspektiv-
nejših hrvaških DJ-ev - Papa-
ya resident DJ Kosta Rad-
man, na odru pa se mu bo
pridružila ena boljših slo-
venskih instrumentalistk.
Vsak s svojim zvokom in sti-
lom bosta ustvarila enkratno
vzdušje in dogodek na ravni
najboljših evropskih in sve-
tovnih diskotek.

DRUŽABNA KRONIKA

SIR, PIVO IN AJDOVI KRAPI
Konec januarja je Gospodarsko razstavišče v Ljubljani že tradicionalno rezervirano za turizem. 
Pivnica Bunker iz Nabrežine pri Trstu pa je gostovala v Hotelu Triglav Bled. 

Ajdovi krapi so zanimiva jed. Na fotografiji sta kuhar 
Denis in mali Nik, katerega je zanimala tehnika izdelovanja
krapov. / Foto: AB

Bohinjsko turistično društvo pa smo na fotografiji 
zabeležili s takrat tremi 'stojničarkami': Majo Smukavec,
Anico Gartner in Tjašo Muhič. / AB

Turistično društvo Žiri: Lan in Mihela Strlič, Lenča in 
Neva Šink / Foto: AB

Predstavnik Bunkerja Daniel Lovrenčič in glavni kuhar 
Uroš Štefelin / Foto: Anka Bulovec

Alenka Brun

V

Razpoloženi predstavniki Turističnega društva Tržič: 
predsednica Marjana Zupan, Miro Hladnik, Boris Šukalo 
in Tatjana Švab / Foto: AB

Zsa Zsa Gabor ne mara zdravnikov

Zsa Zsa Gabor bo v nedeljo dopolnila 94
let. Madžarskemu seks simbolu petde-
setih in šestdesetih let od lanskega julija
precej nagaja zdravje. Najprej si je
zlomila kolk, pred nedavnim so ji am-
putirali večino desne noge, pred nekaj
dnevi pa se je spet znašla v bolnišnici,

ker je začela izkašljevati sluz in kri. Zsa Zsa je znana po
tem, da ne mara zdravnikov. Pred nedavnim pa ji je eno
izmed pogrebnih podjetij poslalo morbidno darilo: po-
zlačeno krsto. Šala ali ne, upokojene igralke darilo, vred-
no okoli trideset tisoč evrov, ni ravno razveselilo. 

Razočarana gospodinja Eva ločena

Razočarana gospodinja Eva Lon-
goria (35), ki se je pred kratkim
soočala z možnostjo bankrota
svojih vegaških naložb v klub in
restavracijo, se je dokončno ločila
od svojega soproga, košarkarja
Tonyja Parkerja. Razlog: ujela ga

je namreč pri pošiljanju SMS-ov drugi ženski. Nimata
otrok, poročena pa sta bila tri leta.

Zmagovita vrnitev Britney Spears

Po vseh padcih in težavah v zadnjih letih
se primadona pop glasbe Britney Spears
vrača na glasbene lestvice. S svojo prvo
pesmijo Hold It Against Me iz prihaja-
jočega novega albuma je že podrla nekaj
zavidljivih rekordov. V 52-letni zgodovini
lestvice Billboard Hot 100 je postala

druga glasbenica, ki je z drugo pesmijo debitirala na
prvem mestu vroče lestvice, takoj za Mariah Carey.

Guano Apes boljši kot kadarkoli

Potem ko se je nemška alterna-
tivna rokovska skupina Guano
Apes na vrhuncu kariere in po
enem najbolje prodajanih albu-
mov začasno poslovila, se je
leta 2009 vrnila v studio. Vrača
se v prvotni postavi: z ener-
gično pevko Sandro Nasić, ki-
taristom Henningom Rüme-

nappom, basistom Stefanom Udejem in bobnarjem
Dennisom Poscwatto.

Kranjčanka Tamara Maržič (19) in Simona Vodlan (40) iz
Cerkelj sta bili na turističnem sejmu med tistimi, ki so se
trudili za promocijo Gorenjske. / Foto: AB

VRTIMO GLOBUS

Na stojnici Turistične zveze Medvode smo naleteli na 
Igorja Novaka, Janija Debeljaka, Darjo Novinc in Damjana
Jeraja. / Foto: AB




