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Lep dan za kulturo ...
... tudi zaradi sončnega vremena in
sončnih občutkov ob kulturnem praz-
niku, kot je dejala ministrica za kultu-
ro Majda Širca. V Kranju je bil odlično
obiskan Prešernov smenj, v Vrbi je
zbrane nagovoril predsednik držav-
nega zbora Pavel Gantar.
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GORENJSKA

Danes bo pretežno jasno. 
Jutri, v soboto, bo delno jasno z
zmerno oblačnostjo, v nedeljo
pa bo pretežno oblačno in
povečini suho vreme.

VREME

jutri: delno jasno ..
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Vsestransko nadarjeni
Finžgar
Predvčerajšnjim je minilo 140 let od
rojstva Frana Saleškega Finžgarja in
40 let od ureditve muzeja v njegovi
rojstni hiši v Doslovčah. O Finžgarju
veliko zanimivega ve povedati Mira
Novak, dolgoletna oskrbnica hiše.
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GORENJSKA

Slovenija lahko izgubi
domače gradbeništvo
"V gradbeništvu je hudo. In ko gre
gradbeništvu slabo, gre slabo tudi
preostalemu gospodarstvu. Na našo
panogo je vezanih veliko drugih,"
pravi Branko Selak, predsednik uprav-
nega odbora Zbornice gradbeništva
pri GZS.
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Vsaka stvar ima 
svojo estetiko
Industrijski oblikovalec Jure Miklavc
iz Škofje Loke je v svoji petnajstletni
oblikovalski karieri prejel številne na-
grade in priznanja, ob letošnjem slo-
venskem kulturnem prazniku tudi na-
grado Prešernovega sklada.
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64 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Danica Zavrl Žlebir 

Brdo - Na vseslovenskem
srečanju županov na Brdu je
ministrica za lokalno samo-
upravo Duša Trobec Bučan
predstavila delovni predlog
razdelitve Slovenije na šest
pokrajin, ki izhaja iz teritori-
alne členitve na šest škofij.
Kot je poudarila ministrica,
je bil ta model po petih letih
med ljudmi sprejet in je do-
bra podlaga tudi za zbližanje
stališč glede števila pokrajin.
Tako naj bi Slovenijo po de-
lovnem predlogu razdelili na
Celjsko, Koprsko, Ljubljan-
sko, Mariborsko, Murskoso-

boško in Novomeško pokra-
jino. Gorenjska na tem zem-
ljevidu ni zarisana kot samo-
stojna pokrajina, pač pa je
del Ljubljanske, ki sega od
Karavank do južne meje in
šteje prek osemsto tisoč pre-
bivalcev. Nekateri gorenjski
župani so bili nad predlo-
gom začudeni, pričakujejo
pa, da jih bo predlog združil
in bodo za naprej enotneje
nastopili za skupno korist.
Model razdelitve po škofijah
se ne zdi najbolj primeren,
primernejša osnova bi bile
statistične regije, je menil
župan občine Gorenja vas
Poljane Milan Čadež, župan

Cerkelj Franc Čebulj pa je v
šali izrazil bojazen, da se bo,
če bo šlo vse po škofijskem
vzoru, izkazalo, da je še kate-
ra v takšnem položaju kot
mariborska. Tudi poimeno-
vanje pokrajin se mnogim
ne zdi primerno, kajti že
imena Dolenjska, Štajerska,
Gorenjska ... predstavljajo
zgodovinsko tradicijo slo-
venstva. Ministrica naj le
premisli, ali bomo morali
Avsenikovo pesem Prelepa
Gorenjska po novem prepe-
vati Prelepa Ljubljanska, je
bil sočen bohinjski župan
Franc Kramar.

Pokrajinski zemljevid brez Gorenjske
Najnovejši predlog regionalizacije je Slovenija s šestimi pokrajinami 
po modelu šestih škofij. Med njimi pa ni Gorenjske, ta naj bi sodila pod 
Ljubljansko pokrajino.

Na pokrajinskem zemljevidu Slovenije, kakršnega predlaga nova ministrica za lokalno
samoupravo Duša Trobec Bučan, je Gorenjska del Ljubljanske pokrajine.

Leto LXIV, št. 12, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Boštjan Bogataj

Javorje - "Sem človek, ki gre
rad v naravo in jo opazuje.
Tako zemljo, drevje, živali ...
Pri gradnji gozdne ceste sem
opazil tudi to nenavadno
stvar, ki mi je takoj padla v
oči," je najdbo meteorita, ko-
maj tretjega na ozemlju Slove-
nije, opisal Vladimir Štibelj,
Dermotov iz Javorij.

Raziskovalci so že pred ča-
som vzeli vzorec skoraj petki-
logramskega meteorita, ki je
največji od vseh treh. Spom-
nimo, prvi je t. i. Avški mete-
orit, prav tako železen, ki ga
hranijo na Dunaju, 9. aprila
2009 pa so našli kamnitega
na Mežakli nad Jesenicami. 

Meteorit Javorje v loškem trezorju
Skupina raziskovalcev iz Geološkega zavoda Slovenije je 15 mesecev od odkritja potrdila najdbo 
meteorita v Javorjah nad Poljanami. Vladimir Štibelj veliko najdbo hrani na varnem.

Vladimir Štibelj, Dermotov iz Javorij, kaže, kje je našel komaj tretji slovenski meteorit.  
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Suzana P. Kovačič

Kranj - Informativna dneva
na srednjih šolah in fakulte-
tah sta danes ob 9. in 15. uri
ter jutri ob 9. uri. Posamezne

šole so informacije o progra-
mih posredovale ob drugih
urah ali na drugi lokaciji, kot
je šola, zato bodite kandidati
pozorni na tekste v razpisu. 

Konec tedna informativni dnevi

� 2. stran

� 4. stran

� 4. stran

Prenočišče Dežman, Betonova ul. 2, Kranj
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BON VELJA OD 11. 2. DO 8. 3. 2011

VALENTINOV POPUST na vse 
tajske masaže in darilne bone
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VALENTINOV POPUST na vse 
tajske masaže in darilne bone
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme FRANC PUSTOVRH iz Škofje Loke.

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Minimundus v Postojnski jami
Naročniki Gorenjskega glasa lahko sodelujete v novi na-
gradni igri za brezplačno vstopnico za ogled Postojnske
jame, v kateri je od 8. februarja dalje v veliki Koncertni dvo-
rani na ogled razstava celovškega Minimundusa. Minimun-
dus je v Postojnski jami na ogled prvič, dogodek pa je omo-
gočila življenjska zavarovalnica KD Življenje. Če se želite po-
tegovati za vstopnico, odgovorite na nagradno vprašanje:
Kako se imenuje najbolj znani kapnik v Postojnski jami? Od-
govore z vašimi podatki pošljite najkasneje do petka, 18. fe-
bruarja, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4,
Kranj ali na: koticek@g-glas.si in če vam bo naklonjen še
žreb, vam bomo vstopnico poslali po pošti.

Eurosank 2011

Še vedno čakamo na vaše prijave za Eurosank, najbolj za-
bavno sankaško prireditev, ki bo v soboto, 26. februarja, na
Rudnem polju na Pokljuki. Glede na prijave bomo oblikova-
li skupino, ki bo pripravila fantazijsko vozilo, ki bo zmožno
varno drseti po snegu. Startnine in prijavnine ni, zmagoval-
ce pa čakajo bogate nagrade. Če se boste opogumili, se lah-
ko prijavite na zgornja dva naslova. 

Ali gorenjska ministrica s
tem, ko Gorenjske ni vrisala
v pokrajinski zemljevid, uki-
nja to pokrajino? "Ne, to je le
delovni osnutek, ki gre sedaj
v usklajevanje. V prvi fazi
osnutka vabim k sodelovanju
politične stranke in predstav-
nike lokalnih skupnosti, kajti
to je projekt, pomemben za
ljudi, ki bodo v pokrajinah ži-
veli. Pričakujem, da bodo
tudi nasprotovanja, vendar
bomo vse pobude proučili in
predlog bo uveljavljen samo
pod pogojem, da bo dosežen
konsenz (bodisi za šest po-
krajin bodisi za katero več),"
je dejala ministrica Duša
Trobec Bučan, ki pričakuje,
da bodo politično soglasje
glede števila pokrajin in nji-
hovega obsega dosegli še v
tem letu. Dejala je, da se je
projekt regionalizacije v pre-
teklosti večkrat odmaknil od
strokovnih priporočil in ni
bil dovolj prepričljiv, da bi
dobil širšo javno in politično
podporo. Kot je znano, na-
mreč pokrajine v parlamen-
tu potrebujejo dvotretjinsko
podporo. Vladna služba za
lokalno samoupravo in regi-
onalno politiko je sedaj pri-
pravila sveže zamisli za regi-
onalizacijo, tako denimo
uvaja načelo postopnosti pre-
vzemanja funkcij države in
občin. Na začetku bi pokraji-
ne izvajale zgolj izvirne nalo-
ge, denimo na področju
prostorskega planiranja,

skladnega regionalnega raz-
voja, varstva okolja, prometa
ter posameznih dejavnosti
na področju javnih služb re-
gionalnega pomena. 

Pokrajinski zemljevid, ki
je pričakal slovenske župane
na njihovem srečanju z mi-
nistrico za lokalno samo-
upravo in njenimi sodelavci,
je vse močno presenetil. Žu-
pan občine Cerklje Franc Če-
bulj pravi: "Gorenjska ne
more biti del pokrajine, ki
sega od severne do južne
meje, ta predlog je neresen
in nelogičen. Upam, da
bomo Gorenjci v zvezi s tem
enotni in da ne bomo spet
razmišljali o dveh, spodnji in
zgornji Gorenjski." Ljubljan-
ski župan Zoran Jankovič, ki
v pokrajinski členitvi ne vidi
največjega problema, pa de-
litvi na šest pokrajin ne na-
sprotuje, prav tako ne škofi-

jam kot osnovi. "Dva tisoč let
zgodovine zagotovo nekaj
pomeni," pravi. "Nisem pa
prepričan, ali dvomilijonska
Slovenija potrebuje toliko
pokrajin, saj to prinaša še
večjo birokracijo. Smiselni bi
bili dve, pa da ne bi bili ljub-
ljanska in mariborska, naj
bosta recimo murskosobo-
ška in novogoriška. Slovenija
bi s tem nekaj pridobila, od
prevelike členitve pa ne bi
imela nič." Jeseniški župan
Tomaž Tom Mencinger je
bil nad predlogom prav tako
presenečen. "Vemo, kaj po-
meni v finančnem smislu in
razvojno ljubljanska regija.
Če bo gorenjska del nje, ni-
mamo veliko možnosti za
kakšno razvojno pomoč. Si-
cer pa bo predlog v razpravi
in nikakor ni dokončen."
Pravi, da bi bila ob morebit-
nih zapletih lahko del te

zgodbe tudi že znana ideja o
Zgornji Gorenjski. Sicer pa
se bolj zavzema za to, da bi
se občine združevale s skup-
nimi nalogami, organi in
službami, kjer imajo svojo
vlogo tudi upravne enote, s
čimer bi pospešili razvojne
cikluse in projekte. Milan
Čadež iz občine Gorenja vas-
Poljane pa meni: "Zemlje-
vid, kjer je osrednja sloven-
ska regija od Karavank do
južne meje, sem ob dejstvu,
da je Gorenjska že bila stati-
stična regija, sprejel s cmo-
kom v grlu. Slovenijo razde-
liti na osnovi škofij, se mi ne
zdi pravo izhodišče, zagovar-
jam namreč členitev na
osnovi statističnih regij." Žu-
pan Mestne občine Kranj
Mohor Bogataj pa opozarja
na pozitivno irsko izkušnjo,
kjer so pokrajine določali
tako, da so lahko učinkovito
kandidirali za evropska sred-
stva. "In Irci so znani po
tem, da so pridobili največ
evropskih sredstev. Pri nas
pa je predlagana regija z
osemsto tisoč prebivalci, ki
bo najbolj razvita, zato ne bo
dobila nobenega denarja.
Kot se gorenjski župani po-
govarjamo med seboj, nismo
za veliko število pokrajin, saj
je tudi to strošek, smo pa za
take, ki bi lahko kot nerazvite
črpale evropska sredstva. Če
je Ljubljana zraven, smo že
avtomatično najbolj razviti.
Gorenjci se bomo na tak
predlog delitve zagotovo pri-
tožili."

Pokrajinski zemljevid 
brez Gorenjske

Gorenjske župane je presenetil delovni osnutek členitve
Slovenije na šest pokrajin. / Foto: Tina Dokl

Kranj 

Ni prav, da je Gorenjska izpuščena

V strankah se že odzivajo na najnovejši predlog pokrajinske
zakonodaje. V Regijskem odboru SLS za Gorenjsko so
ogorčeni nad predlogom, v katerem je Gorenjska prepros-
to izpuščena. "Ker jo predlog vključuje v centralno pokraji-
no s središčem v Ljubljani, bo Gorenjska postala obrobje
sicer bogatega središča in s tem obsojena na propad.
Majhna oddaljenost od Ljubljane nam že sedaj kot stati-
stični regiji onemogoča priliv razvojnih sredstev, ki jih še
kako potrebujemo. Predstavniki SLS na Gorenjskem tako
pozivamo gorenjske župane, poslance, predvsem pa člane
vladne ekipe, da vendarle sledijo tudi interesom okolja, od
koder prihajajo, in ne samo ozkim interesom strankinih
central v Ljubljani," sporoča Marjan Babič iz regijskega od-
bora SLS za Gorenjsko. D. Ž.

Ljubljana 

Predsednik sprejel generala

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Da-
nilo Türk je sprejel nekdanjega načelnika Generalštaba Slo-
venske vojske generalpodpolkovnika Albina Gutmana in ne-
kdanjega načelnika Republiškega štaba Teritorialne obram-
be generalmajorja Janeza Slaparja ob njuni upokojitvi. Sled-
nji je gorenjski rojak, Tržičan po rodu, ki je aktivno sodelo-
val v pripravah na osamosvojitev Slovenije, republiški štab
TO pa je vodil v letih od 1990 do 1993. Pred svojo upokojit-
vijo je med drugim opravljal tudi funkciji svetovalca pred-
sednika Republike Slovenije za obrambo ter obrambnega
svetovalca Stalne misije Republike Slovenije pri Organizaci-
ji združenih narodov. Predsednik se je generaloma zahvalil
za opravljeno delo pri graditvi Slovenske vojske in za njun
prispevek v času osamosvojitvene vojne. D. Ž.

Danica Zavrl Žlebir 

Škofja Loka - Pri spomeniku
za Kamnitnikom so se Loča-
ni v sredo poklonili spominu
petdesetih ustreljenih talcev,
ki so bili ubiti 9. februarja
1944. Dan pred tem so Nem-
ci požgali tudi Veštrski mlin,
kjer je bila ilegalna partizan-
ska tiskarna, v njej so zgoreli
štirje tehniki. Na žalostne
dogodke sta v svojih govorih
spomnila Miha Ješe, škofje-
loški župan, in Milena Sitar
iz Združenja borcev za vred-
note NOB Škofja Loka. Pet-
deset talcev je bilo ustrelje-
nih zato, ker je bil dan poprej
ubit pripadnik nemške SS,
okupatorji pa so se v povrači-
lo znesli nad nedolžnimi.
Streli na talce so bili pravza-
prav grožnja uporu, vendar
ga to ni strlo, nasprotno, vr-
ste protifašističnih borcev so
se strnile in se borile naprej,
vse do osvoboditve. V luči

dejstva, da smo danes svo-
bodni, žrtve niso umrle za-
man, Ločani pa se na najbolj
žalostnem kraju v lokalni
zgodovini že 67 let zbirajo v
spomin in opomin. Naj bo ta
dogodek tudi v svarilo, da se
kaj takega nikoli več ne po-
novi, temveč da težavam
kljubujemo na miren način,
z dialogom in usklajeva-
njem, je poudaril župan
Miha Ješe. V ganljivem kul-
turnem programu so sodelo-
vali člani Mestnega pihalne-
ga orkestra Škofja Loka, sku-
pina Tri kvartet, recitatorja
Monika Tavčar in Marko Čr-
talič, z besednim bogosluž-
jem starološki župnik Alojzij
Snoj, k slavnostnemu vzduš-
ju pa so pripomogli tudi pra-
porščaki in gardna enota Slo-
venske vojske. Delegacije so
k spomeniku za Kamnitni-
kom položile vence, odnesle
pa so jih tudi k Veštrskemu
mlinu.

V spomin in opomin

Delegacije so k spomeniku za Kamnitnikom položile vence.
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Franc Čebulj / Foto: Tina Dokl Tomaž Tom Mencinger Milan Čadež / Foto: Tina Dokl Mohor Bogataj / Foto: Tina Dokl
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Suzana P. Kovačič, 
Ana Hartman

Kranj, Vrba - "Čudovito! Že
samo sprehajalci v starih
meščanskih oblačilih, lajnar-
ji ... naredijo poseben čar. Na
stojnicah so same domače
dobrote," je bil v torek, na tra-
dicionalnem in več kot odlič-
no obiskanem Prešernovem
semnju v Kranju navdušen
obiskovalec Aleš Leben. Sre-
čali smo ga v družbi desetlet-
nega sina Petra, ko sta si
ogledovala notranjost Mest-
ne hiše; tega dne so bili na-
mreč vsi vstopi v muzeje
brezplačni. "Všeč mi je ta
dan," je na kratko komentiral
Peter Leben, ki na semnju ni
bil prvič. Že deveto leto zapo-
red je glavnemu organizator-
ju dogodka, Zavodu za turi-
zem Kranj uspelo pričarati
nostalgijo iz Prešernovih ča-
sov z bogatim kulturnim pro-
gramom in zares številnimi
nastopajočimi. Dogodek so
soustvarili s folklornimi sku-
pinami in kulturnimi društvi
iz vse Slovenije, Gorenjskim
muzejem in drugimi skrbni-
ki etnološke dediščine. Letos
so se pridružili še Študijska
knjižnica, Layerjeva hiša, Za-
vod za varstvo kulturne de-
diščine Kranj, Pirčeva barvar-
na, novost je bil tudi koncert
uglasbenih poezij Franceta
Prešerna skupine Tantadruj
Kar je, beži. Po mestu se je
sprehajal Prešeren, ki so ga
mladi upodobili tudi na sli-
kah, ki so bile razstavljene v
študijski knjžnici in v izlož-
bah po mestu.

Venec k spomeniku dr.
Franceta Prešerna v Prešer-
novem gaju sta položila mi-
nistrica za kulturo Majda Šir-
ca in kranjski župan Mohor
Bogataj. Lep dan za kulturo,
se je strinjala ministrica in
povedala: "Navdušuje me
dejstvo, da se ljudje odzivajo
tudi v teh temačnih časih, da
se tudi v tem kriznem času
proračunska sredstva za kul-
turo ne zmanjšujejo in da so
tudi lokalne skupnosti vse

bolj senzibilne in se ne obra-
čajo samo na državo kot na
tisto mater, ki ima plašč za
celo Slovenijo." Župan Mo-
hor Bogataj pa je dejal:
"Kranj je bil, je in bo ostal
Prešernovo mesto kulture in
poskrbeli bomo, da se bodo
odpirale nove galerije, novi
prostori v starem mestnem
jedru. Prešernov smenj je
odlična prireditev, toliko lju-
di ne vidim v Kranju niti v
času Kranfesta. Predvsem pa
na stojnicah nisem zasledil
nobenega kiča." In res, med
številnimi zanimivimi stojni-
cami je bila tudi stojnica Go-
renjskega muzeja, na kateri
so prodajali Prešernove spo-
minke. Med njimi so bile Po-
ezije (2009), izdajatelj Go-
renjski muzej, ki so, kot je
pojasnila bibliotekarka Bar-
bara Kalan, natisnjene enako
kot leta 1847, z enako pagi-
nacijo, dodana je edino
Zdravljica, ki je v originalnih
Poezijah ni.

To, kar imamo, smo
dolžni ohranjati

Ob kulturnem prazniku se
je tudi v Prešernovo rojstno
Vrbo zgrnilo več tisoč obis-
kovalcev. Na osrednji sloves-
nosti je zbrane nagovoril

predsednik državnega zbora
Pavel Gantar. "Kultura je bila
gonilo našega nacionalnega
razvoja in zagotovilo našega
obstoja. Ker se za ohranitev
slovenstva nismo mogli bori-
ti z lastno vojsko ali močnim
domačim plemstvom, smo
se oprijeli kulture ter se ena-
ko zagreto in uspešno borili
z besedo, s knjigo, pesmijo
in prozo," je dejal Gantar. Pri
ohranitvi slovenstva je pou-
daril tudi vlogo Prešerna, ki
je slovenski jezik povzdignil
na zavidljivo kulturno raven
in dokazal njegovo visoko iz-
razno vrednost. "S pomočjo
kulture smo se izoblikovali v
to, kar smo, v to, o čemer sa-
njamo. To, kar imamo, smo
dolžni ohranjati in negovati,"
je nadaljeval Gantar. Po nje-
govem je slovenska kultura
tudi danes zelo pomembna
in se lahko pohvali s pestro
raznolikostjo, z razgibanim
kulturnim življenjem in bar-
vitim umetniškim ustvarja-
njem. Kot je dodal, skrb za
kulturo ostaja trdna kljub go-
spodarski krizi, krepi se tudi
zavest o njenem pomenu in
vrednosti.

Na slovesnosti, ki se je je
udeležila tudi ministrica za
kulturo Majda Širca, je zbra-
le pozdravil še žirovniški žu-

pan Leopold Pogačar. Ta se
je letos posebej razveselil no-
vice, da so za kulturni spo-
menik državnega pomena
razglasili Prešernovo rojstno
hišo, vaško lipo in cerkev sv.
Marka, s katere pa so pred
dnevi neznanci ukradli ba-
krene žlebove. "Prav je in
nujno, da ohranjamo in praz-
nujemo dneve, kot je današ-
nji, zato da pokažemo, da
nam ni vseeno za našo kultu-
ro in kaj se dogaja z našimi
pomniki zgodovine," je dejal.

Med obiskovalci je bilo
okoli tisoč pohodnikov. Več
kot petsto se jih je na sončno
in toplo dopoldne podalo na
osemkilometrsko Pot kul-
turne dediščine, mnogi so
prišli peš iz Radovljice in z
Bleda. Med pohodniki je že
vrsto let tudi Ludvik Majcen,
ki se proti Vrbi odpravi od
doma iz Spodnjih Gorij:
"Najprej sem prehodil dva
kilometra do Bleda in se že
tam udeležil proslave, nato
pa sem s skupino nadaljeval
pot proti Vrbi. Skupaj sem
prehodil deset kilometrov,
kar znese dve do tri ure
hoda. Super je bilo, malo
sem se razgibal in obenem
počastil spomin na Prešer-
na. Tudi med letom včasih
pridem peš v Vrbo."

Lep dan za kulturo ...
... tudi zaradi sončnega vremena in zaradi sončnih občutkov ob kulturnem prazniku, kot je dejala 
ministrica za kulturo Majda Širca. V Kranju je bil odlično obiskan Prešernov smenj. Slovenci smo se
za svojo ohranitev oprijeli kulture, pa je v Vrbi poudaril predsednik državnega zbora Pavel Gantar.
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Prešernov Kranj si je nadel obleko, kot si jo zasluži. Neverjetno velika množica se je zbrala
v starem Kranju, da se poklonijo našemu največjemu pesniku. / Foto: Tina Dokl

Maja Bertoncelj

Medvode - Na predvečer kul-
turnega praznika so v Med-
vodah prvič podelili prizna-
nja za delo in dosežke na kul-
turno umetniškem področju.
Občinska kulturna zveza
Medvode je podelila tri vrste
priznanj. Zahvalo podporni-
kom sta prejeli dve podjetji iz
Sore: Brinox in Varesta, ple-
tenica za izjemne dosežke v
preteklem letu je šla v roke
Lovskemu pevskemu zboru
Medvode za uspešno izvede-
no enotedensko turnejo po

državah nekdanje Jugoslavi-
je, najprestižnejše prizna-
nje, pletenico za življenjsko
delo, pa so podelili Mihaelu
Gabru iz Sore. Prejel jo je za
večdesetletno delo na podro-
čju ohranjanja in prenašanja
kulturnega izročila. Priredi-
tev ob prazniku je potekala v
organizaciji Občinske kul-
turne zveze in Lovskega pev-
skega zbora Medvode. Sled-
nji so ob tej priložnosti v
pesmi, besedi in sliki pred-
stavili lanski veliki projekt,
turnejo po državah nekdanje
Jugoslavije. 

Prvič podelili pletenice

Nagrajenci s predsednikom Občinske kulturne zveze 
Medvode Nejcem Smoletom (v sredini): Lovski pevski zbor
Medvode (zanj predsednik Borut Gartner), Mihael Gaber,
podjetje Varesta (zanj Barbara Bališ Markovič) in podjetje
Brinox (zanj Igor Berce) / Foto: Peter Košenina

Spominu na dr. Franceta Prešerna sta se v Prešernovem
gaju v Kranju poklonila ministrica za kulturo Majda Širca in
kranjski župan Mohor Bogataj. / Foto: Tina Dokl

Na slovesnosti v Vrbi se je zbralo blizu tri tisoč obiskovalcev,
slavnostni govornik je bil predsednik državnega zbora 
Pavel Gantar. / Foto: Tina Dokl

Ljubljana

Osem Prešernovih nagrajencev

Na osrednji slovesnosti na predvečer kulturnega praznika v
Cankarjevem domu sta Prešernovi nagradi za življenjsko
delo prejela pesnik Miroslav Košuta in dirigent Anton Na-
nut, nagrade Prešernovega sklada pa pisatelj Emil Filipčič,
glasbenik Zlatko Kaučič, igralka Janja Majzelj, oblikovalec
Jure Miklavc, tenorist Branko Robinšak in ilustratorka Lilija-
na Praprotnik Zupančič. I. K. 
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Želite delati v urejenem okolju 
in poskrbeti za vašo prihodnost?

Smo mednarodno podjetje, specializirano za proizvodnjo in razvoj
klasičnega in z vrhunsko tehnologijo obdelanega netkanega 
tekstila, ki se je s svojim znanjem, inovativnostjo in dobrim 
poslovanjem obdržalo na svetovnem trgu.
Da lahko zadovoljimo potrebe naših kupcev po tehničnih 
tekstilijah, potrebujemo sodelavce, ki želijo delati in na ta način
uresničiti svoje življenjske cilje, ter našemu podjetju omogočiti, 
da ostane zmagovalec.
K sodelovanju v naši tovarni v industrijski coni na Trati v Škofji Loki
vabimo kreativne, dinamične in samostojne ljudi za delovno mesto:

1. UPRAVLJALEC STROJEV (m/ž)

10 oseb za nadzor in vodenje procesnih linij - delo v 
proizvodnji, za določen čas, delo poteka v izmenah.

Od vas pričakujemo:
● II. do V. stopnje izobrazbe tehnične smeri,
● osnovno računalniško znanje,
● natančnost in zanesljivost pri delu.

Nudimo vam:
● dinamično delo in varno zaposlitev v urejenem delovnem okolju,
● možnost strokovnega izpopolnjevanja,
● nagrajevanje glede na dosežene rezultate,
● možnost napredovanja.

Če je ponudba vzbudila vašo pozornost, nam pošljite pisno 
prijavo z dokazili in kratkim življenjepisom do 25. februarja 2011
na naslov: Filc, d. d., Mengeš, Slovenska c. 40, 1234 Mengeš.
Izbrane kandidate bomo povabili na razgovor in jih o izidu razpisa
obvestili v 14 dneh po izboru.

Ana Hartman

Doslovče - V skromni Do-
lenčevi kajži v Doslovčah se
je pred 140 leti, 9. februarja
1871, rodil Fran Saleški Finž-
gar. Poznamo ga predvsem
kot duhovnika, pisatelja in
dramatika, njegovo najbolj
znano delo je Pod svobod-
nim soncem, ogromno zani-
mivosti o Finžgarju pa ve
Mira Novak, dolgoletna
oskrbnica njegove rojstne
hiše, ki so jo pred štirideseti-
mi leti preuredili v muzej.

Finžgar je bil vsestransko
nadarjen. "Ena od njegovih
sposobnosti je bila prevaja-
nje, v to so ga uvajali že v di-
jaških letih. Igral je citre, do-
kler ni v študentskih letih sli-
šal nanje igrati Ivana Regna,
s katerim si je delil sobo in je
kasneje postal svetovno
znan proučevalec oglašanja
murnov. Finžgar je zanj za-
pisal, da je imel absoluten
posluh. Kljub vsemu pa
Finžgarjev posluh ni bil kar
tako. Ko je Jakob Aljaž leta
1897 blagoslovil kapelo na
Kredarici, je Finžgar na slo-
vesnosti vodil pevce. Aljaž
navaja, da so imeli premalo
pesmi, obiskovalci pa so jih
želeli še poslušati, zato si jih
je Finžgar sproti izmišljeval
in dajal napev," pripoveduje
Novakova.

Bil je tudi nadarjen igra-
lec. Ko so kot gimnazijci ig-
rali Krst pri Savici, so k sode-
lovanju povabili tudi Zofijo
Zvonarjevo, kasneje zelo vid-
no igralko, ki je na vlogo Bo-
gomile pristala pod pogo-
jem, da bo Črtomira igral
Finžgar. Nagovarjala ga je,
naj postane igralec, a je bil
takrat že odločen, da bo du-
hovnik. Za ta poklic se je od-
ločil, ker je bil prepričan, da
bo tako lahko ljudem naredil
največ dobrega, več, kot če bi
postal zdravnik ali profesor
zgodovine, o čemer je prav
tako razmišljal. Veljal je za
zelo dobrega pridigarja, zato
so verniki menda kar drli k
njegovim mašam. "Vseskozi
se je razdajal ljudem. Risal
jim je tudi načrte za različne
stavbe in gospodarska po-
slopja, česar se je naučil iz
priročnika. Med službova-
njem v Bohinju je narisal na-
črta za sirarni v bohinjskih
planinah, za plačilo pa je do-
bil hlebec bohinjskega sira.
Narisal je tudi načrte za kočo
za Liscem. Ko je bil župnik v
Sori pri Medvodah, je vodil
regulacijo reke Sore, gradil
je vodovode, ustanovil je ži-
vinorejsko društvo in zgradil
zadružni hlev," je razložila.
Kot kaplan na Jesenicah je
prvi v ljubljanski škofiji ku-
pil kolo, z njim se je vozil kot

prvi Jeseničan. Leta 1897, te-
daj je že služboval v Kočevju,
je bil soustanovitelj prvega
kolesarskega kluba v Slove-
niji.

Finžgar je leta 1939 Pre-
šernovo hišo v Vrbi preure-
dil v muzej. "To je bila prva
rojstna hiša velikega Sloven-
ca, ki je bila preurejena v
muzej, Finžgar pa je zato pi-
onir med slovenskimi kon-
servatorji. Prešerna je izjem-
no cenil, bil je tudi njegov
daljni sorodnik," je pristavila
sogovornica. Zelo ponosen
je bil na vasi pod Stolom in
širšo okolico, kot sta Bohinj

in Bled, kamor je že v dija-
ških letih vodil sošolce, prija-
telje, znance in tujce.

Številne zanimivosti o
Finžgarju je Novakova raz-
krila tudi obiskovalcem sre-
dine prireditve v počastitev
že omenjenih okroglih ob-
letnic. Program, ki so ga pri-
pravili v pisateljevi rojstni
hiši, sta sooblikovala tudi
pesnik in igralec Tone Kunt-
ner, ki je prebral nekaj od-
lomkov iz Finžgarjevih del,
in Janez Mulej z Rodin, pra-
nečak Janeza Jalna, čigar
120-letnico rojstva bomo
praznovali maja.

Vsestransko nadarjeni Finžgar
Predvčerajšnjim je minilo 140 let od rojstva Frana Saleškega Finžgarja in štirideset let od ureditve
muzeja v njegovi rojstni hiši v Doslovčah.

V spomin

Bruno Skumavc
(1927-2011)

Univerzitetni diplomirani inženir Bruno Skumavc, generalni direk-
tor SOZD-a Sava, v pokoju, je bil eden najpomembnejših graditeljev
Save. Svojo 37-letno poklicno pot v Savi je začel kot tehnik, a je s študi-
jem ob delu, z nabiranjem izkušenj, zavzetostjo in s tovariškim odno-
som hitro napredoval. Veljal je za izrednega strokovnjaka na področju
gumarske tehnologije, hkrati pa za preudarnega stratega, ki se zaveda,
da je na reševanje problemov treba gledati dolgoročno in ne le iskati tre-
nutnih koristi. Bil je spoštovan član širše družbene skupnosti in rojen
voditelj, ki so mu ljudje prisluhnili, mu zaupali in radi sledili. 

Njegovo znanje, izkušnje in osebnostne vrline so bile visoko cenje-
ne tako v širšem prostoru nekdanje Jugoslavije kot tudi v mednarod-
nem merilu, ko se je Sava med prvimi slovenskimi družbami začela
povezovati s tujimi partnerji, z avstrijskim Semperitom in nemškim
Continentalom, s čimer je izpolnila pogoje za hitrejšo tehnološko po-
sodobitev proizvodnje gumenih izdelkov. Dal je neprecenljiv prispevek
k razvoju sodelovanja s partnerji v nekdanji Jugoslaviji, po njenem
razpadu in s tem po izgubi pomembnega dela trga pa se je usmeril v
snovanje tehnološkega, razvojnega in organizacijskega prestrukturi-
ranja ter v internacionalizacijo Save. Njegov ugled je Savi odprl šte-
vilna vrata na mednarodnih trgih. Tudi po upokojitvi je ostal v stiku
s Savo, bil je tudi član njenega nadzornega sveta in vedno pripravljen
svetovati ter pomagati pri odločanju o razvojnih dilemah Save. 

Bruno Skumavc je dobitnik številnih državnih in drugih pri-
znanj. V času Jugoslavije je prejel visoka odlikovanja: red zaslug za
narod s srebrno zvezdo, red zaslug za narod s srebrnimi žarki in red
dela z zlatim vencem. Leta 1980 mu je Skupščina občine Kranj kot
zaslužnemu občanu podelila listino o priznanju. Kot prvi na podro-
čju gospodarstva je leta 1997 prejel visoko državno častno odlikova-
nje za zasluge Republike Avstrije. Za svoj prispevek je prejel tudi
najvišje Savino priznanje: plaketo Helmuta Turzanskega. 

Aktiven je bil tudi na drugih področjih. Kot nekdanji predsednik
Lovske zveze Slovenije in član lovske družine je bil zavzet varuh div-
jadi in narave ter pisec številnih člankov in razprav. Prav tako ga
poznamo kot človeka, ki so se ga dotaknile težave ljudi. Bil je tudi
član Lions kluba Kranj. Kot bi slutil, da se zaključuje njegov čas, je
le pred nekaj tedni svoje misli in čas, ki ga je preživel v Savi, strnil v
avtobiografsko knjigo Moje življenje. 

Za vedno je odšel človek najvišjih etičnih in moralnih načel, člo-
vek plemenitih dejanj. Bruno Skumavc, naš mentor, vzornik in pri-
jatelj. Njegovo ime ostaja zapisano v naših srcih, njegov prispevek pa
je neločljiv, pomemben del 90-letne zgodovine Save. 

Za upravo Save, d. d., Janez Bohorič

Mira Novak, dolgoletna oskrbnica Finžgarjeve hiše

Tokratnega sta ob gradnji
gozdne poti našla Štibelj in
strojnik Miha Buh: "Najprej
sem opazil, da je gmota dru-
gačne barve: enake kot zem-
lja, zelo rjasta. Nisem vedel,
ali je meteorit ali ne. Kasneje
smo ugibali: ali gre za železo
staroselcev ali morda kako
staro granato, nekdo je celo
pripomnil, da je bilo takšnih
veliko tudi v rudniku v Ži-
rovskem vrhu." Ker ga je
gnala radovednost, ga je svak
Janez napotil do Alojzija
Pavla Florjančiča, geologa in
znanega loškega kulturnika,
in zdaj že potrjeni meteorit
je prišel do raziskovalcev z
geološkega zavoda. 

"Najdba je izključno plod
najditeljeve inteligence, ki je
vzel to gmoto in je ni zavr-
gel. Redko kateri zemeljski
kos, ki je velik kot kokosov
oreh, je tako težek, zato Štib-
lju izrekamo veliko prizna-

nje," pa nam je o najdbi, ki
raziskovalcem odpira veliko
vprašanj, povedala dr. Mate-
ja Gosar iz geološkega zavo-
da. Analize, ki so jih opravili,
kažejo, da gre za železov me-
teorit iz najštevilnejše in naj-
pogostejše skupine železo-
vih meteoritov oktaedritov.
Najdba je izjemno naključje,
saj so možnosti, da bi našli
meteorit brez znane lokacije
in časa padca, običajno zelo
majhne.

"Za nas je to material, za
katerega menimo, da je mor-
da tudi v notranjosti Zemlje.
Z drugimi besedami: to nam
omogoča pogled v notranjost
planeta," pojasnjuje Gosarje-
va. Kdaj je padel na sloven-
ska tla, še ne more reči, pra-
vi, da takšne raziskave vza-
mejo še veliko časa. Lahko je
pred sto, petsto ali pet tisoč
leti. Ob potrditvi raziskoval-
cev, da gre za meteorit, in
objavi izsledkov je Štibelj
najdbo za dan znova prine-

sel domov, sicer pa ga hrani
v škofjeloškem bančnem tre-
zorju: "Po zakonu meteorit
Javorje, kot sem ga poime-
noval, pripada meni." 

Najditelj je do institucije,
ki naj bi ga hranila, ponava-
di gre za Prirodoslovni mu-
zej, nezaupljiv. Letno v sve-
tu sicer najdejo od tri do
šest sveže padlih meteori-
tov, med njimi prevladujejo
kamniti, doslej pa je znanih
v vsem svetu komaj štiride-
set tisoč meteoritov. Naj-
večji med njimi je železov
meteorit Hoba v Namibiji,
ki tehta več kot šestdeset
ton! Ali obstaja povezava
med novimi odkritji? "Z
vsakim odkritjem se širi ve-
denje o tej temi. Tudi danes
smo dobili elektronsko poš-
to enega od najditeljev, ven-
dar moramo najdbo še ra-
ziskati," je povedala Mateja
Gosar. Bodo čez leto ali dve
geologi poročali o novem
meteoritu?

Meteorit Javorje 
v loškem trezorju

Konec tedna 
informativni dnevi

Informativni dnevi so od-
lična priložnost, da bodoči
srednješolci in študentje do-
bijo čim več koristnih infor-
macij o vpisu in izobraževa-
nju. Osnovno šolo v letoš-
njem šolskem letu zaključuje
18.014 učencev in učenk, ki
bodo v šolskem letu 2011/12
lahko kandidirali za skupno
25.084 vpisnih mest na sred-
njih šolah. Poleg mest, na-
menjenih učencem, šole raz-
pisujejo še mesta za progra-
me poklicno-tehniškega izob-
raževanja, poklicne tečaje in
maturitetni tečaj, po katerih
se izobražujejo dijaki, ki so že
pridobili določen poklic ter
svoje izobraževanje nadalju-
jejo ali pa želijo pristopiti k
opravljanju splošne mature. 

Za študijsko leto 2011/2012
je 30.189 vpisnih mest za
redni in izredni študij, ki jih
razpisujejo štirje javni vi-
sokošolski zavodi ter trinajst
zasebnih visokošolskih za-
vodov s koncesijo. Ponudba
programov za redni študij je
prvič večja od števila dijakov
zaključnih letnikov. 

�1. stran

�1. stran
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Vilma Stanovnik

Kranj - Po zgledih iz tujine,
pa vendarle malce drugače,
naj bi bilo za ljubitelje
smučanja v novi sezoni po-
skrbljeno tudi pri nas, ko
naj bi dobili enotno smu-
čarsko vozovnico. Ta bo v
obliki kartice Active Slove-
nia, ki že sedaj imetnikom
omogoča popuste pri naku-
pu nekaterih izdelkov in
predvsem pri aktivnem
preživljanju prostega časa.
Kupiti jo je mogoče za
dvajset evrov, najhitreje pa
jo lahko naročite tako, da
izpolnite elektronsko pri-
stopnico (spletna stran
www.activeslo.com), prav
tako pa je na voljo na vseh
info točkah slovenskih gor-
skih centrov. 

Lastniki kartice lahko
leto dni od nakupa dobijo
storitve in izdelke po zni-
žanih cenah (v povprečju
za petino), kot je napove-
dal Damjan Pintar, pred-

sednik Zbornice gorskih
centrov, pa bo kartica v
novi smučarski sezoni za-
živela tudi kot enotna
smučarska vozovnica, ki
naj bi za odrasle stala 160
evrov. Uporabiti jo bo mo-
goče za šest smučarskih
dni na istem ali različnih
smučiščih v Sloveniji, kar
pomeni, da bo povprečna
cena dnevne vozovnice
26,6 evra. Ko bo imetnik
znesek na kartici porabil,
jo bo lahko napolnil za
novo smuko. Namen karti-
ce je, da bi čim več smu-
čarjev ostalo na domačih
smučiščih. Ali bo enotna
smučarska vozovnica res
zaživela, pa je odvisno tako
od ponudbe kot cen na na-
ših smučiščih. Smučarji
bomo cene namreč še ved-
no primerjali s tujimi, kjer
so v povprečju sicer malce
višje, če pa izračunamo,
koliko nas stane kilometer
smučanja, pa so karte pri
nas bistveno dražje. 

Novost bo enotna
smučarska vozovnica
V novi smučarski sezoni naj bi tudi za naša
smučišča dobili enotno smučarsko vozovnico.

Jasna Paladin

Komenda - Gradnja komu-
nalne infrastrukture v drugi
fazi Poslovne cone Komen-
da (PCK) bi bila, če gradbin-
cev ne bi presenetila zgodnja
zima, v teh dneh že konča-
na, so pa delavci Primorja
opravili že devetdeset odstot-
kov vseh del, tako da zaklju-
ček gradnje na občini priča-
kujejo aprila ali maja. 

A med nedokončana dela
sodi tudi gradnja šestih za-
drževalnikov v coni - bajer-
jev, v katera se bo iz meteor-
ne kanalizacije iz vse cone
ob nalivih natekla voda in
nato prek sistema loput po-
časi odtekala v gozd in od
tam naprej po melioracij-
skih kanalih na suhadolskih
travnikih v razbremenilnik
Pšate (več deset let star
umetni kanal kot pomoč pri
obilnih padavinah). Ker pa
celoten sistem še ni dokon-
čan, so kmetje, ki s svojimi
zemljišči mejijo na poslov-
no cono, občino opozorili na

škodo, ki jo imajo zaradi
razlivanja vode. Izkazalo se
je, da je glavna težava v nev-
zdrževanih melioracijskih
kanalih in povsem zarašče-
nem razbremenilniku, za
katerega pa je pristojna dr-
žava. "Zadrževalniki v coni
še nimajo nameščenih lo-
put, ker pa je meteorna ka-
nalizacija že končana in v
zadrževalnike že teče voda z
asfaltiranih površin, ta voda
trenutno še prosto teče v
gozd in naprej po travnikih.
Ker pa obstoječi melioracij-
ski kanali na teh travnikih
niso bili vzdrževani, je voda
zastajala. Domačini pravijo,
da je voda tod sicer zastajala
že prej, ker pa obstaja realna
možnost, da je stanje zaradi
še nedelujočih zadrževalni-
kov slabše od običajnega, se
melioracijski kanali čistijo
na račun PCK, d. o. o. Drža-
vi smo poslali pisno opozo-
rilo, naj očisti povsem zaraš-
čen razbremenilnik Pšate,
saj je državna last in občina
vanj ne sme posegati," je po-

vedal Marjan Potočnik z Ob-
čine Komenda.

Svetniki so se skupaj z žu-
panom Tomažem Drolcem
na zadnji seji odločili, da
bodo, če se država ne bo zga-
nila, razbremenilnik očistili
na lastno pest in se tako
sami zaščitili pred morebit-

nimi poplavami, stroške pa
bi nato poskušali izterjati od
države. Prav tako občina na-
črtuje gradnjo še treh suhih
zadrževalnikov na Tunjici,
Pšati in Vrtaškem potoku
(morda tudi na Knežu), a je
pred tem treba sprejeti ob-
činski prostorski načrt.

Razbremenilnik bi očistili sami
Komendčani pozivajo državo, naj očisti razbremenilnik Pšate, sicer bodo to storili sami. Do izlivanja
vode prihaja tudi zaradi nedokončanih zadrževalnikov v poslovni coni.

Razbremenilnik Pšate je bil v zadnjih letih slabo vzdrževan,
zato Komendčani pozivajo državo, naj opravi svoje delo.

Simon Šubic

Šenčur, Visoko - Že jeseni
2009, ko so v Šenčurju od-
prli prizidek k vrtcu s petimi
dodatnimi oddelki, je župan
Miro Kozelj opozoril, da bo
zaradi vse večjega vpisa
kmalu treba razmišljati o no-
vem vrtcu. Na Visokem me-
nijo, da bi ga bilo treba zgra-
diti pri njih, zato je predsed-
nica tamkajšnje krajevne
skupnosti in občinska svet-
nica Staša Pavlič pri obrav-
navi letošnjega občinskega
proračuna predlagala, naj
nekaj sredstev rezervirajo
tudi za visoški vrtec. 

"Na Visokem imamo že
trideset let začasen vrtec v
Kulturnem domu z enim
mešanim oddelkom za 21
otrok. To že dolgo ne zado-
šča potrebam, saj je bilo v
naši krajevni skupnosti lani
kar 106 otrok, starih od dveh
do sedmih let. Ker se bo z
novim občinskim prostor-
skim načrtom za kulturnim
domom "sprostilo" zemljiš-
če, primerno za vrtec, seveda
predlagamo občini, da o no-
vem vrtcu začne čim prej
razmišljati. Ali bo ta modu-
larni ali zidani in kako velik
naj bo, pa naj se glede na
svoje zmožnosti in potrebe

odloči občina," pove Pavliče-
va. Kot pravi, bi z novim vrt-
cem v kulturnem domu kra-
jevna skupnost znova prido-
bila svoje prostore, končno
bi lahko uredili knjižnico,
prišli pa bi tudi do prostor-
nejšega parkirišča. 

Tudi v Osnovni šoli Šen-
čur se zavedajo, da bo treba
čim prej pridobiti dodatne
vrtčevske prostore, vendar
podrobne analize, kako velik
naj bo, še niso opravili. "Naj-
hujšo zagato smo sicer pred-
lani rešili s prizidkom. Stro-
kovna razprava o novem vrt-
cu pa še ni stekla, po prvih
ocenah pa bi v občini Šenčur
dolgoročno potrebovali šest

novih oddelkov, od tega naj-
manj polovico za otroke pr-
vega starostnega obdobja," je
pojasnila ravnateljica OŠ
Šenčur Majda Vehovec, ki ob
tem opozarja, da je treba lo-
kacijo za nov vrtec izbrati po
tehtnem premisleku, saj
mora biti zemljišče dovolj ve-
liko, prav tako pa je treba pri
izbiri najprimernejše lokaci-
je vedeti tudi, po kakšnem
ključu bodo po vrtcih razpo-
rejali otroke. Po mnenju rav-
nateljice bi sicer na Visokem
zadoščala že dva vrtčevska
oddelka za drugo starostno
obdobje, saj so "za oddelke
prvega starostnega obdobja
zahteve bolj specifične". 

Župan Miro Kozelj se nagi-
ba k postavitvi novega vrtca na
Visokem, kjer imajo v ta na-
men tudi že predvideno zem-
ljišče. Obiskovali bi ga lahko
otroci s severnega dela obči-
ne, torej iz Milj, Visokega, Ol-
ševka in Hotemaž, morda
tudi iz Srednje vasi. "Kakšen
vrtec bi tam postavili, pa še
proučujemo. Z ravnateljico
sva si že ogledala modularni
vrtec v Škofji Loki, načrtuje-
mo pa ogled še nekaterih 
podobnih vrtcev na Gorenj-
skem. Ugotovitve iz ogledov
bodo osnova za našo končno
odločitev," je napovedal. 

Na Visokem za nov vrtec
V Kulturnem domu Visoko že trideset let začasno deluje vrtčevski oddelek.
Vaščani si sedaj želijo, da občina Šenčur njihove potrebe po vzgoji in
varstvu otrok reši trajno. 

Majda Vehovec
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Danica Zavrl Žlebir

Jezersko - Domačinom so
občinski prostorski načrt, za
katerega še nekaj dni v febru-
arju poteka javna razgrnitev,
predstavili strokovnjaki
kranjskega Domplana. Pove-
dali so jim, da se je skozi re-
šeto zakonov, ki na območju
Jezerskega precej omejujejo
dane pobude (najbolj s po-
dročja varovanja narave in
kulturne dediščine), prebile
le tiste, ki so skladne z zako-
nodajo. Na Jezerskem ni ve-
liko možnosti za proizvod-
njo, dopustni so lesno-prede-
lovalni ali manjši kmetijski
obrati, nekaj prostora pa je
namenjenega tudi turistični
dejavnosti, kjer bi imela
možnost gradnja manjših
družinskih hotelov. Kot je v
imenu pripravljavcev pove-
dala Marjeta Mohorič, kon-
kretnih pobud za slednje na
Jezerskem niso dali, ker ima-
jo sredi kraja propadajoč ho-
tel, pa bi pobude po tovrstnih
gradnjah tudi težko naletele
na pozitiven odziv, saj ima
pred gradnjo novih prednost
revitalizacija obstoječih ob-
jektov. Jezersko bo dobilo ka-
nalizacijo s čistilno napravo
na območju nekdanjega
smetišča. Rihard Murn je ob
tem opozoril na vplivno ob-
močje čistilne naprave, ta bo
moteča tudi za ljudi v novih
večstanovanjskih objektih, ki
bi jih lahko po prostorskem
načrtu gradili v bližini. Nove
omejitve, ki jih postavlja za-
konodaja, sedaj zadevajo še
poplavno varnost: s poplavno

nevarnega območja se bo
moral seliti kamp ob jezeru.

Veliko vprašanj občanov,
ki so se udeležili javne raz-
prave, je zadevalo osebne po-
bude za spremembo na-
membnosti zemljišč. Razlo-
gov za poseg na kmetijske in
gozdne površine ni, smo sli-
šali pripravljavce gradiv, saj
je v kraju veliko še nezazida-
nih stavbnih zemljišč. Tudi
razpršena gradnja ne bo več
dovoljena. Zakaj je v centru
Jezerskega potreben zeleni
pas, saj imamo vse naokrog
dovolj zelenega, je zanimalo
Drejca Karničarja. Dobil je
pojasnilo, da gre za varovano
območje, kjer se varuje "mo-
rena z gozdno vegetacijo".
Kaj bo z območjem Raven-

ske Kočne? Gre za vodovar-
stveno območje, kjer bodo
morali imeti tamkajšnja
kmetija in vsi vikendi čistilne
naprave, za cesto pa predla-
gajo, da bi jo zapirala zapor-
nica. Parkirišča bodo mogo-
ča le ob vstopu na to območ-
je, to pa je ob cesti, ki vodi
proti jezeru. Ena od občank,
ki ima parcelo v zelenem
pasu, meni, da lepota in kul-
turna krajina ne bi nič izgu-
bili, če bi se gradilo v avten-
tičnem jezerskem slogu. Zdi
se ji prav, da je prostorski na-
črt zaščitniški do narave, a
naj bo tudi prijazen za ljudi,
kajti če bodo ljudje odhajali
in bo kraj zamrl, bo tudi vsa
lepota zaman. Mohoričeva je
dejala, da so pobude za zem-

ljišča, o kakršnem je govorila
občanka, predlagali v pozitiv-
no rešitev, a so pri dajalcih
soglasij dobili negativen od-
govor. Vsekakor pa se bodo z
njimi še pogajali, je obljubi-
la. Občani so bili kritični tudi
do pripravljavcev prostorske-
ga načrta, češ da so tu zato,
da njihove pobude opleme-
nitene pošljejo naprej in jih
zagovarjajo pred ministrstvi
in drugimi. Strokovnjaki iz
Domplana so v javni razpra-
vi zagotovili, da to tudi po-
čnejo, da so bili veliko tudi
na terenu. Od prejšnjega žu-
pana Milana Kocjana pa je
občinstvo še slišalo, da pros-
torske akte pripravljajo od
leta 2006, medtem pa se je
spremenila tudi zakonodaja.

Urša Peternel

Jesenice - Pred kratkim je
stanovalce nekaterih stolp-
nic na Jesenicah vznemirjal
brezdomec, ki je prenočeval
kar v skupnih prostorih blo-
kov, na hodnikih in stopniš-
čih. Ker je prenočevanje na
javnih prostorih na Jeseni-
cah z odlokom prepovedano,
je bil že nekajkrat obravna-
van na policiji, nazadnje pa
so ga redarji odpeljali na cen-
ter za socialno delo, kjer naj
bi mu uredili dokumente in
mu priskrbeli enkratno soci-
alno pomoč. Zavrnil pa je bi-
vanje v bivalnih zabojnikih,
ki so namenjeni namestitvi
brezdomcev. Občina Jeseni-
ce je namreč za pomoč brez-
domcem uredila zavetišče z
dvema bivalnima in enim
sanitarnim zabojnikom, ki
so nameščeni v Logu Ivana
Krivca. Zavetišče so uredili
pred petimi leti, del denarja
pa je prispevalo mednarod-
no združenje žensk Sila.
"Vsak brezdomec ima mož-

nost bivanja na toplem,
hkrati pa mu dnevno pripa-
da topel obrok v Domu upo-
kojencev dr. Franceta Berglja
na Jesenicah," je povedala
Barbara Toman z oddelka za
družbene dejavnosti na Obči-
ni Jesenice. Za reševanje pro-
blematike brezdomcev so na
Jesenicah oblikovali strokov-
ni tim, v katerem so pred-
stavniki centra za socialno
delo, občine, policije in
oskrbnik zavetišča. Vsak
brezdomec, ki se odloči za
namestitev v bivalnih zaboj-
nikih, sklene pisni dogovor o
tem. "Vsak je dolžan upošte-
vati hišni red, v primeru krše-
nja mora takoj zapustiti bi-
valni prostor," je povedala
Tomanova. Za nadzor je Ob-
čina Jesenice najela oskrbni-
ka, ki skrbi za red in mir. Ob-
čina Jesenice letno namenja
za vzdrževanje zavetišča in
plačilo oskrbnika okrog 12 ti-
soč evrov. Topel obrok v
domu upokojencev pa krijejo
brezdomci sami iz denarne
socialne pomoči. 

Brezdomec spal v
hodnikih stolpnic
Na Jesenicah imajo vsi brezdomci možnost 
bivanja v bivalnih zabojnikih.

Prijazen naravi, manj ljudem
Prostorski plan občine Jezersko varuje naravo, ljudi pa omejuje, je bilo slišati na javni razpravi o
občinskem prostorskem načrtu v dvorani Korotan.

Dokler v središču Jezerskega propada hotel Kazina, ni misliti na gradnje novih hotelov.

PETEK, 18. FEBRUARJA

Mesto pod mestom
Tokrat gremo na pot v petek. Prvi potniki bodo na avtobus sedli na avto-
busni postaji v Radovljici ob 8. uri, pred Creino ob 8.20 in pred Mercator
centrom na Primskovem ob 8.30. Prvi postanek bo na Trojanah, tam bo
čas za malico. Sledila bo vožnja do Celja, kjer si bomo v znamenitem
Pokrajinskem muzeju ogledali zanimivo postavitev Celeia - mesto pod
mestom. Občudovali bomo ostanke rimske Celeie s tlakovano cesto, hiša-
mi in obzidje. Ogledali si bomo tudi razstavo o Almi M. Karlin in njenem
skoraj devet let trajajočem potovanju okoli sveta. Obisk muzeja bomo za-
ključili z ogledom Celjskega stropa, ki je vreden posebne pozornosti, a več
o njem bomo šele izvedeli. Iz Celja se bomo odpeljali v Terme Dobrna, kjer
bomo kosili, nato pa bomo celo popoldne preživeli v bazenih z zdravilno
termalno vodo. Po kopanju se bomo odpravili proti domu, prihod v Kranj
je načrtovan okoli 19. ure, v Radovljico pol ure kasneje.

Cena izleta je 29 EUR.
Cena vključuje: avtobusni prevoz, vodenje, vstopnino, malico, kosilo,
kopanje, nezgodno zavarovanje. 
Organizator izleta je TA Odisej. S seboj ne pozabite vzeti kopalk, brisače,
udobnih oblačil in obutve ter veliko dobre volje.

Za rezervacijo pokličite na tel. št.: 04/201 42 41 ali pišite 
na: narocnine@g-glas.si. Vabljeni!
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Urša Peternel

Kranjska Gora - Kolesarska
steza med Mojstrano in
Ratečami se odslej imenuje
Kolesarska pot Jureta Robi-
ča. Sklep o tem so sprejeli
kranjskogorski občinski
svetniki na sredini seji ob-
činskega sveta na pobudo
občinskega svetnika in pod-
župana Jožeta Zupančiča in
člana sveta Krajevne skup-
nosti Rute Marka Robiča.
Kot je na seji dejal Jože Zu-
pančič, je Jure Robič dosegel
neponovljive uspehe na po-
dročju ultramaratonskega
kolesarjenja, saj je kar pet-
krat zmagal na dirki prek
Amerike RAAM, dosegel pa
še številne druge ekstremne
uspehe. "Naj spomin na nje-

govo disciplinirano življenje
športnika vedno spremlja
mlade športnike na katerem
koli področju športnega
udejstvovanja," je predlog
utemeljil Zupančič. Občin-
ski svetniki so se strinjali, da
bodo tudi z imenovanjem
kolesarske steze po Juretu
Robiču ohranili ime zasluž-
nega nekdanjega občana.
Jure, ki je nazadnje živel na
Koroški Beli, namreč izhaja
iz kranjskogorske občine,
kjer je tudi pokopan. Ob ko-
lesarski stezi v Gozd-Mar-
tuljku bodo postavili tudi
znamenje v njegov spomin,
so še sklenili. Ob tem pa so
nekateri občinski svetniki
menili, da v občini še pre-
malo znajo ceniti športnike,
ki nosijo ime Doline v svet.

Kolesarska pot 
Jureta Robiča

Po podatkih Občine Jesenice je na Jesenicah pet do sedem 
brezdomcev, v zavetišču pa ta čas bivata dva.
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Na Kobli evropski pokal v paraskiju

Od danes do nedelje bo na smučišču Kobla nad Bohinjsko
Bistrico potekalo tretje tekmovanje evropskega pokala v pa-
raskiju v letošnji sezoni, ki bo hkrati štelo za 20. odprto dr-
žavno prvenstvo. Na tekmovanju, ki združuje kombinacijo
veleslaloma in skokov na cilj, bo sodelovalo okrog šestdeset
padalcev in padalk iz devetih držav. Tekmovanje bo danes,
11. februarja, potekalo od 10. do 17. ure, jutri od 9. do 17.
ure, v nedeljo pa od 9. do 12. ure. V ugodnih vremenskih
razmerah se tekmovanje lahko zaključi tudi že prej. M. B.

Priprave zaključili z zmago

V soboto so se iz enotedenskih priprav v Medulinu vrnili
nogometaši Triglava Gorenjske. Priprave na dobrih terenih,
pokritih s travnato površino, so izkoristili tudi za igranje pri-
jateljskih tekem. V prvi je bil njihov nasprotnik Željezničar
iz Sarajeva, ki je trenutno v samem vrhu njihove prve lige.
Srečanje so varovanci trenerja Siniše Brkiča izgubili z 2 : 1,
za Triglav je zadel Anže Jelar. V drugem srečanju je bil
nasprotnik Zvijezda iz Gradčaca, ki je na dvanajstem mes-
tu njihovega prvenstva. Tekma se je končala brez zmagov-
alca z 0 : 0. Zadnje srečanje so odigrali na poti proti domu,
saj so se ustavili v Rovinju in tam odigrali tekmo s hrvaškim
prvoligašem Zadrom, ter slavili s 3 : 0. Dva zadetka je
dosegel kapetan Dejan Burgar, enega pa Uroš Smolej. S
pripravami nadaljujejo doma, spomladanski del prvenstva
pa se bo zanje začel 26. februarja s tekmo proti CM Celju v
Kranju. J. M.

Mladi Triglava drugi na Madžarskem

V soboto in nedeljo so mladi vaterpolisti kranjskega Triglava
nastopili na mednarodnem turnirju v madžarskem Szombat-
helyu. V konkurenci treh madžarskih in po enega kluba iz so-
sednjih držav Avstrije in Hrvaške so v postavi Marko Bobnar,
Aleš Finžgar, Vid Naglič, David Oblak, Jaka Mikoletič, Andrej
Ančimer, Matevž Lipar, Marko Javeršek, Jure Beton, Benja-
min Popovič, Andraž Smolej in Gašper Rahne pod vodstvom
trenerja Tadeja Peranoviča in Primoža Troppana osvojili dru-
go mesto. V finalu so po izenečeni igri morali premoč prizna-
ti le vaterpolistom hrvaškega kluba. J. M.

Maja Bertoncelj

Kranj - Odbojkarji ACH 
Volleyja so se poslovili od le-
tošnje Lige prvakov. Potem
ko so pred dobrim tednom
proti ruskemu Zenitu iz Ka-
zana z 0 : 3 izgubili na doma-
čem terenu, je bil prav tak re-
zultat še na povratni tekmi.
Rusi so bili v sredo boljši tudi
v popolnoma novi odbojkar-
ski dvorani v Kazanu. 

"Zenit je znova dokazal,
da letos igra izjemno. Vsako
točko smo krvavo prislužili.
Veliko bolje kot na prvi tek-
mi smo se tokrat izkazali v
obrambi. V tretjem nizu
smo bili zelo blizu tistega,
kar smo si zamislili pred tek-
mo, toda Rusi so pokazali in
dokazali, da so preprosto
boljši," je povedal trener
ACH Volleya Igor Kolaković.
Kapetan Andrej Flajs je do-
dal, da iz Kazana odhajajo
razočarani, saj se niso uvrsti-
li v naslednji krog tekmova-
nja in ne bodo ponovili uspe-
ha iz lanske sezone, ko so ig-
rali na zaključnem turnirju. 

Naslednjo tekmo imajo
Blejci že jutri. V 1. DOL Ra-

denska Classic bodo v go-
steh igrali pri ekipi Marchiol
Vodi. V tem tekmovanju so
se začele tekme drugega
dela. Prvi del, v katerem je
bilo deset ekip, se je končal
konec januarja. Na prvem
mestu so ga končali odboj-
karji Calcit Volleyballa, dru-

ga je bila ekipa Panvita Ga-
lex, tretja Marciol Vodi, četr-
ta pa UKO Kropa. To so štiri
ekipe, ki so se za drugi del
tekmovanja uvrstile v elitno
modro skupino, v kateri sta
se jim pridružila že omenje-
ni ACH Volley in Salonit
Anhovo. Odbojkarji Asteca

Triglava so prvi del končali
na 5. mestu in bodo sezono
nadaljevali v zeleni skupini.
Kroparji so edina gorenjska
ekipa, ki bo ta konec tedna
igrala doma. Jutri v goste pri-
haja Salonit Anhovo, tekma
pa se bo v Radovljici začela
ob 17.30.

Izpadli iz Lige prvakov
Odbojkarji ACH Volleyja so tudi na povratni tekmi izgubili proti ruskemu prvaku Zenitu iz Kazana.
Jutri nadaljevanje državnega prvenstva. Doma igrajo le Kroparji.

Maja Bertoncelj

Kranj - Tekme svetovnega
pokala prejšnji konec tedna v
Ribinsku v Rusiji so zaznamo-
vale tudi Slovenke. V ospredju
je bila dvojna zmaga na sprin-
tu v prosti tehniki Vesne Fab-
jan in Katje Višnar. Slednja je
medtem že na Norveškem,
Fabjanova pa bo ta konec ted-
na nastopila na celinskem po-
kalu v Forni di Sopra v Furla-
niji. Za vedno pa si bosta 
Ribinsk zapomnili tudi Blejki
Mirjam Cossettini in Alenka
Čebašek, ki sta prvič v karieri
pritekli do točk svetovnega po-
kala. Cossettinijeva je bila 
šestnajsta v dvojnem zasledo-
vanju, Čebaškova pa trinajsta v
sprintu. 

Mirjam Cossettini, članico
ŠD Gorje, bolje poznamo pod
priimkom Soklič. Sedemind-
vajsetletna Blejka se je lani av-
gusta poročila in živi v Italiji, v
Fužinah pred Trbižem, v bliži-
ni Belopeških jezer, kjer ima
dobre pogoje za trening. V le-
tošnji sezoni se je priključila
ekipi pod vodstvom trenerja
Vladimirja Korolkeviča, po-
tem ko se je v lanski zimi
umaknila in trenirala sama.

Razlog so bile težave s ščitni-
co. "Lani smo z zdravniki našli
rešitev, tako da se fizično po-
čutim veliko bolje. Po petih le-
tih sem znova nastopila na
tekmi svetovnega pokala in
točke so velika osebna zma-
ga," je povedala Mirjam Cos-
setini, ki so se ji uresničile že-
lje iz pripravljalnega obdobja.
Takrat si je želela nastopa v
svetovnem pokalu in pripom-
nila, da se nekaterim tekmo-

valkam šele z leti odpre in da
upa, da bo med njimi tudi
ona. Želje so se ji uresničile in
v Rusiji je odtekla rezultat kari-
ere. Pred letošnjo sezono je
bilo to 34. mesto iz 10-kilo-
metrske razdalje v prosti teh-
niki, ki ga je osvojila na sveto-
vnem prvenstvu leta 2005 v
Oberstdorfu. 

Drugačna zgodba pa je pri
Alenki Čebašek, članici TSK
OGP Grad Bled. Čas 22-let-

nice šele prihaja. V ciljih pred
sezono je omenjala svetovno
prvenstvo do 23 let v
Otepääju, kjer je konec januar-
ja osvojila šesto mesto na 10
km v prosti tehniki. "Letos
sem še močnejša kot lani, tudi
zaradi treninga moči, na kate-
rem je bil velik poudarek v pri-
pravljalnem obdobju," je ne-
kaj podrobnosti pojasnila
Alenka Čebašek, še ena iz
ekipe trenerja Korolkeviča.

Blejki si bosta zapomnili Rusijo
Smučarski tekačici Mirjam Cossettini in Alenka Čebašek sta prvič v karieri osvojili točke 
svetovnega pokala.

Maja Bertoncelj

Rudno polje - Kolesarja Ta-
deja Valjavca smo minulo
soboto srečali na Pokljuki.
Ni bil na kolesu, temveč na
krpljah. "Krpljanje je po pri-
ljubljenosti sedaj moj šport
številka ena. Poskusil sem le-
tošnjo zimo in zelo mi je
všeč. Odmaknem se od vrve-
ža in uživam v naravi," je
sproščen pojasnjeval Tadej
Valjavec.

Pogovor je nanesel tudi na
kolesarstvo. Njegova usoda
še vedno ni znana, čaka na
odločitev Mednarodnega
športnega razsodišča (CAS),
kjer je imel obravnavo 20. ja-
nuarja. "Zaenkrat je rok za
sporočilo odločitve 20. fe-
bruar. Ravno včeraj sem se
pogovarjal z mojim odvetni-
kom in je dejal, da lahko pri-
čakujemo vsaj enomesečno
podaljšanje. Do 16. februarja
je namreč rok, da oba odvet-
nika napišeta zaključno be-
sedo, ker na obravnavi v Lo-
zani, ki je trajala od devete
zjutraj do pol šeste zvečer, za
to ni bilo časa. Zmanjkalo ga
je tudi za bolj podrobno ob-
razložitev. Statistiko je težko
razumeti in težko je v krat-
kem času nekomu razložiti

in dopovedati, kaj dela naro-
be. Deloma nam je to uspe-
lo," je pojasnil Besničan. Ko-
lesarska sezona se je sicer že
začela, Valjavec pa še vedno
upa, da bo odločitev CAS-a
njemu v prid in bo tako del
kolesarske karavane tudi on,
zato kolesa ni opustil in že
opravil nekaj treningov na
Primorskem. 

Čaka na odločitev
Usoda kolesarja Tadeja Valjavca še vedno ni
znana. Besničan meni, da se bo vse skupaj 
zavleklo še za en mesec.

Blejci so se v sredo pri ruskem Zenitu iz Kazana poslovili od letošnje Lige prvakov. Že jutri
nadaljujejo tekme v državnem prvenstvu. / Foto: Tina Dokl

Tadej Valjavec je v letošnji
zimi začel uživati v krpljanju.

Mirjam Cossettini (levo) in Alenka Čebašek 
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Kranj - Časi, ko smo med
obvezno opremo motornih
vozil imeli tudi dvajset in
več let star komplet prve
pomoči, so mimo. Po pra-
vilniku o kompletu za prvo
pomoč, ki spada v obvezno
opremo motornih vozil,
mora imeti komplet prve
pomoči veljaven rok upora-
be, kakor pa smo preverili,
je v skoraj vseh primerih
pet let od datuma pakira-
nja. Omenjeni pravilnik je
začel veljati 1. januarja
2005, zato je večini vozni-
kov, ki so tedaj pohiteli z
nakupom novega komple-
ta, njegov rok uporabnosti
lahko že potekel. Pravilnik
sicer še določa, da mora biti
komplet za prvo pomoč v
vsakem vozilu, da mora biti
higiensko vzdrževan, za-
htevan sterilni material pa
mora biti nepoškodovan in
zaprt. Cene novih komple-
tov se gibljejo od dvanajst
do trinajst evrov.

Zaradi pomanjkljive ob-
vezne opreme, torej tudi
pretečenega roka uporab-
nosti kompleta prve pomo-
či, vas lahko policist v skla-
du z zakonom o varnosti
cestnega prometa zgolj
opozori, lahko pa tudi oglo-
bi s 125 evri. "Gorenjski po-
licisti nadzirajo opremlje-
nost vozil s prvo pomočjo v
okviru rednih del in nalog,"
je pojasnil Leon Keder,
predstavnik za stike z jav-

nostjo Policijske uprave
Kranj, in zanikal, da bi poli-
cisti v teh dneh načrtno ozi-
roma poostreno nadzirali
primernost kompleta prve
pomoči, kakor je zakrožilo
po medmrežju. 

"Večino voznikov mora-
mo na možnost pretečene-
ga roka kompleta prve po-
moči opozoriti pri tehnič-
nem pregledu, saj skoraj
nihče ne pozna veljavnega
predpisa," ugotavlja Uroš
Grabec, vodja kranjske eno-
te Avto-moto zveze Sloveni-
je. Komplet prve pomoči si-

cer sodi tudi med obvezno
opremo motornega kolesa,
le da je ta nekoliko manjši.

Kompleti prve pomoči
imajo v skladu z evropskimi
medicinskimi direktivami
navadno petletni rok upora-
be, pojasnjuje Franci Sev-
šek, področni vodja prodaje
v največjem slovenskem
proizvajalcu kompletov prve
pomoči Tosami. "Komplet
prve pomoči vsebuje kar ne-
kaj medicinskih pripomoč-
kov za sterilno oskrbo ope-
klin in drugih poškodb, nji-
hova popolna sterilnost pa je

ob pravilnem skladiščenju
zagotovljena za pet let, med-
tem ko po preteku roka upo-
rabnosti ni več gotovosti, da
so pripomočki še vedno ste-
rilni," pravi. Na vprašanje,
kaj lahko storimo s starim
kompletom, pa odgovori, da
je del kompleta še vedno
uporaben doma, preostalo
pa lahko ali odvržemo v
smeti ali pa, kar priporoča,
podarimo lokalnim organi-
zacijam, ki se ukvarjajo z
usposabljanjem za prvo po-
moč in bodo izdelke upora-
bile na svojih tečajih.. 

Prestari kompleti prve pomoči
Ste preverili svoj komplet prve pomoči? Prav lahko se zgodi, da mu je potekel rok uporabnosti in ste
ga dolžni zamenjati. V nasprotnem primeru vas lahko policisti zaradi neustreznosti obvezne opreme
kaznujejo s 125 evri globe. 

Komplet prve pomoči vsebuje medicinske pripomočke za sterilno oskrbo opeklin in drugih
obsežnih poškodb, pripomočke za zaščito pred okužbo, škarje za razrez in navodila za dajanje
prve pomoči. Rok uporabnosti mora biti natisnjen na embalaži. / Foto: Gorazd Kavčič

Simon Šubic

Kranj - Zapoznel vpliv mlaja
ali prezgodnji prvega kraj-
ca, kdo bi le vedel pravi raz-
log, je gorenjskim polici-
stom v zadnjem tednu dni
povzročil precej dela pri za-
gotavljanju reda in varnosti
cestnega prometa. Od pone-
deljka do včeraj so namreč s
cest v policijske prostore za
pridržanje odpeljali sedem
voznikov, ki so pregloboko
pogledali v kozarec, z neka-
terimi od njih pa so imeli še
dodatno delo. Rekorderka v
vseh pogledih je bila zagoto-
vo 52-letna voznica osebne-
ga vozila, ki si je v sredo na
Jesenicah "nabrala" za ne-
verjetnih 2.700 evrov de-
narnih kazni in osemnajst
kazenskih točk. 

Policisti so voznico sredi
Jesenic ustavili v sredo zgo-
daj zjutraj. Ura je bila dvaj-
set minut čez eno, ko so jo
prvič ustavljali, a se na nji-
hove povsem nedvoumne
znake ni ozirala in je z vož-
njo nadaljevala. A možje v
modrem so bili vztrajni in
jo naposled le ustavili. V
postopku se je menda do
njih vedla nedostojno, pa
tudi povabilo na preizkus
alkoholiziranosti je gladko
zavrnila, zato si je prisluži-
la zakonsko zapovedano
pridržanje do streznitve.
Zaradi številnih ugotovlje-
nih prekrškov so ji s plačil-
nim nalogom izdali kar za
1.751 evrov globe, najmanj
950 evrov in osemnajst ka-
zenskih točk pa jo čaka še
po obravnavi primera na

pristojnem sodišču, kamor
so policisti že poslali obdol-
žilni predlog. Skupno jo bo
torej sredina noč stala naj-
manj 2.700 evrov, izgubila
pa bo tudi vozniško dovo-
ljenje. 

Z omenjeno voznico se
ne more niti približno pri-
merjati 34-letni voznik, ki
so ga v sredo ustavili na
Bledu. Bil je precej vinjen,
saj mu je alkotest izmeril
0,83 mg alkohola na liter
izdihanega zraka. Voznik je
bil očitno precej nezadovo-
ljen z ukrepanjem polici-
stov, saj se je menda tudi
on do njih obnašal nespoš-
tljivo, za nameček pa jim je
celo grozil. Seveda so ga
pridržali, zaradi groženj pa
bo sledila tudi kazenska
ovadba. 

Na predpraznični pone-
deljek pa je na Slovenskem
Javorniku 67-letni voznik
povzročil prometno nesre-
čo z materialno škodo. Poli-
cisti so ga povabili na alko-
test in "napihal" je kar 1,13
mg/l alkohola v izdihanem
zraku. Tudi on se naj bi v
postopku nedostojno vedel
do policistov, naslednjih
dvanajst ur pa je moral prav
tako prebiti na policiji. 

Policisti so v zadnjih dneh
zasegli tudi tri avtomobile in
moped. Pri voznikih osebnih
vozil so ugotovili, da vozijo
brez veljavnega vozniškega
dovoljenja, kar je bilo ob po-
navljajočih se hujših prekr-
ških dovolj za zaseg. Podo-
bno velja tudi za voznika mo-
peda. Tokrat je bil njegov
skuter neregistriran.

Zbrala za najmanj 2700 evrov kazni
Voznica, ki so jo policisti v noči na sredo ustavili na Jesenicah, je zbrala kar za 1750 evrov globe,
grozi pa ji še dodatnih 950 evrov kazni in stranski ukrep osemnajstih kazenskih točk. 

Kranj

Povzročitelj pobegnil

V sredo okoli 17.05 se je na Jezerski cesti v Kranju pripetila
prometna nesreča, v kateri se je lažje ranila 72-letna kolesar-
ka. Kot poroča policija, jo je neznani voznik neznanega vo-
zila dohitel in od zadaj trčil vanjo. Po trčenju je kolesarka pa-
dla, povzročitelj pa je odpeljal s kraja nesreče. Vse, ki so bili
priče nesreče ali bi o njej karkoli vedeli, policija naproša, da
pokličete na številko 113 ali na anonimni telefon 080 1200. 

Podbrezje

Poškodba pri sečnji dreves

V sredo se je pri sečnji v gozdu pri Podbrezjah poškodoval
58-letni moški. S Policijske uprave Kranj so sporočili, da ga
je udaril odžagan kos lesa, pri tem pa si je zlomil nogo. 

Kranjska Gora

Štirje zlomi v dveh dneh

Na smučišču Kranjska Gora so se v zadnjih dneh zgodile
štiri hujše smučarske nezgode, kar tri na predpraznični po-
nedeljek. Prva nesreča se je zgodila pri sestopu iz sedežni-
ce, ko je 48-letna smučarka prepozno sestopila s sedežnice
in z višine okoli trideset centimetrov padla in si zlomila kolk.
Druga nesreča se je zgodila trinajstletnemu otroku, ki je pa-
del pri smučanju in si zlomil levo zapestje. Desno zapestje
pa si je pri padcu zlomila šestnajstletna deskarka. Že v ne-
deljo je grdo padla tudi 26-letna smučarka iz Anglije. Zlomila
si je nogo. Policisti niso ugotovili krivde drugih oseb, o ugoto-
vitvah pa bodo seznanili pristojno državno tožilstvo. S. Š.

Bled

Pes moškemu odgriznil mezinec

Na Bledu je v ponedeljek pes ugriznil moškega, so sporoči-
li s policije. 42-letni in 75-letni moški sta sprehajala vsak svo-
jega psa. Psa sta se ob srečanju spopadla, zato je v njun
spopad posegel 42-letnik. Pri tem ga je pes 75-letnika, 
pasme nemški ovčar, ugriznil v levo roko in mu odgriznil
mezinec. Policisti so z dogodkom seznanili pristojno držav-
no tožilstvo, 75-letniku pa izdali plačilni nalog zaradi kršitve
določil Zakona o zaščiti živali.

Hudi Graben

Najdeno bombo prinesel kar domov

V ponedeljek popoldne je občan pri hoji z Dobrče pri Hu-
dem Grabnu (okolica Tržiča) našel ročno bombo in jo prine-
sel domov, nato pa o najdbi obvestil policiste. Ti so bombo
znamke Breda, italijanske izdelave, ki izvira iz 1. svetovne vojne,
zavarovali do prihoda pirotehnika. Obenem so občana opo-
zorili, da je takšno početje nevarno za življenje. Tudi za ostale
velja opozorilo, da o najdbi neeksplodiranih sredstev takoj
obvestite policijo, najdenega orožja pa se ne dotikate. S. Š.

Domžale

Rop trgovine

V sredo so v trgovino v okolici Domžal vstopili trije neznani
moški. Eden je s pištolo v roki od prodajalke zahteval denar,
druga dva pa medtem iz registrske blagajne vzela nekaj sto
evrov gotovine. Neznani roparji so zbežali proti Domžalam.
Policija poizveduje za tremi mlajšimi moškimi, visokimi
med 175 in 185 centimetri. Oblečeni so bili v temna oblačila.

Zgornja Besnica

Z gradbišča izginilo dvigalo

V ponedeljek so neznanci z gradbišča v Zgornji Besnici
ukradli konzolno dvigalo, vredno dva tisoč evrov. S. Š.
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Kriza v gradbeništvu

"V gradbeništvu je hudo. In kadar gre gradbeništvu slabo, gre slabo tudi preostalemu gospodarstvu. Na našo panogo je vezanih
veliko drugih. Tega se danes zaveda premalo ljudi," ugotavlja Branko Selak, predsednik upravnega odbora Zbornice gradbeništ-
va pri Gospodarski zbornici Slovenije. / Foto: Tina Dokl

Industrijski oblikovalec Jure
Miklavc, letošnji nagrajenec
Prešernovega sklada Stran 12

Boris Koprivnikar, predsednik
upravnega odbora Skupnosti 
socialnih zavodov Slovenije Stran 11    

Stran 10

Pri Združenju naravni začetki
deluje skupina za očete v obdobju
zgodnjega starševstva. Stran 13
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Pogovor

"Vrsto pomoči
smo imeli 
v zadnjih dveh
letih za 
gospodarstvo,
med njimi tudi
zelo pametno
domišljene 
projekte, za
gradbeništvo pa
se bo pač treba
znova zadolžiti.
Pa saj bodo 
ta stanovanja
ostala državi in
pridobivala na
vrednosti. 
Kasneje jih bodo
lahko tudi 
prodali ali dali 
v najem."

Boštjan Bogataj

Gospodarska kriza traja že
nekaj časa. Zakaj je v grad-
beništvu huje ?

"V gradbeništvu je hudo in
kadar gre gradbeništvu sla-
bo, gre tudi preostalemu go-
spodarstvu slabo. Gradbeniš-
tvo je motor razvoja. Na našo
panogo je vezanih veliko
drugih panog. Tega se danes
zaveda premalo ljudi. Tudi
tega, da je izjemno gospodar-
sko rast (v letih 2005 do
2008, op. a.) pospeševalo
gradbeništvo. Delež BDP je v
tistem času s 5,2 odstotka
zrasel na 7,8 odstotka. Že ko-
nec leta 2008 sem na Vrhu
slovenskega gospodarstva
opozoril na krizo v gradbeniš-
tvu, ki se bo zaradi velikega
multiplikativnega učinka pa-
noge prenesla na celotno go-
spodarstvo (na gradbeništvo
je vezanih 17 gospodarskih
panog). Tudi vladi sem pove-
dal, da bo kriza huda."

Zakaj?
"Ustavljali so se denarni

tokovi, nehale so se prodajati
nepremičnine. Nedelovanje
nepremičninskega trga je bil
prvi trden znak, sledil je
umik bank iz projektov ali pa
zaustavitev izvajanja projek-
tov. Na to smo opozarjali,
vendar je večina odgovornih
menila, da kriza ne bo tako
huda. Problem v naši panogi
so opazili šele, ko je Sloveni-
ja padla na lestvici konku-
renčnosti."

Ali ni v Sloveniji gradbeniš-
tvo padlo bolj kot drugje v
Evropi?

"Prej sem omenil nenor-
malno visoko rast gradbeniš-
tva. Tudi po 15 odstotkov na
leto, zato je bil tudi padec
med največjimi, le v Španiji
je bil padec večji. Vzrokov pa
je več. Gradbeništvo je danes
preveliko za Slovenijo, tega
se v panogi še kako zaveda-
mo. Zato smo prepričani, da
bo prišlo do bistvenega
zmanjšanja panoge, po-
membno pa je, da se to ne
dogaja stihijsko kot do sedaj,
kar lahko pripelje do uni-
čenja gradbeništva in kaj hitro
se lahko zgodi, da Slovenija
izgubi domače gradbenike."

Kaj je recept za izhod iz krize?
"Pogrešamo nove velike

infrastrukturne projekte po
zgledu številnih evropskih
držav, kot so Avstrija, Italija,
Francija, predvsem pa Nem-
čija, ki jo vedno postavljamo
za vzor. Te so takoj investira-
le nekaj milijard evrov v in-
frastrukturo. Hkrati je kanc-

lerka Angela Merkel poveda-
la, da jih bodo gradila doma-
ča podjetja. Konec globaliza-
cije!? Zaradi nekaterih eksce-
sov nam tudi javnost ni na-
klonjena. Si predstavljate, da
je v gradbeništvu delalo 92
tisoč ljudi, javnost pa bi pa-
nogo pokopala zaradi nekaj
posameznikov. Tisti, ki so
delali tudi ob sobotah in ne-
deljah, ki so se borili za vsak-
danji kruh, danes niso vred-
ni nič? Zaslužek za večino
gradbenikov in podizvajalcev
še daleč ni bil bogat."

Ali menite, da bo leto 2011
prelomno in bodo ukrepi
vlade pomagali? 

"Močno upam, da bodo
ukrepi prijeli. Investicijski ci-
klus naj bi znašal približno
tri milijarde evrov. Ne vem,
ali bo to dovolj, predvsem pa
nam zmanjkuje časa. Bolni-
ku včasih pomaga že nekaj
vitaminov, če jih dobi pravo-
časno, če pa se z zdravlje-
njem odlaša, so lahko tudi
zahtevna operacija in najno-
vejša zdravila zaman. Res se
trenutno vsi ukvarjamo z ne-
plačevanjem v celotni verigi,
ampak še večja težava je po-
manjkanje novih projektov.
Ministrica za gospodarstvo
obljublja nekatere investicije,
predvsem na področju ener-
getsko učinkovitih objektov,
kar močno podpiramo, ven-
dar je to morda desetina vse-

ga, kar potrebuje gradbeniš-
tvo. Predvsem bi morali iti v
izgradnjo večjih objektov. S
tem mislim na dokončanje
avtocestnega programa, iz-
gradnjo tretje in četrte raz-
vojne osi, gradnjo železni-
ških povezav, gradnjo objek-
tov varstva okolja na držav-
nem, regionalnem in lokal-
nem nivoju. Če na tem po-
dročju ne bo takojšnjih ukre-
pov, gradbeništva v nekaj le-
tih ne bo več. S pomanjka-
njem dela in propadom ve-
čine večjih podjetij, čez dve,
tri leta ne bo podjetja, ki bi
lahko ob vnovični oživitvi
gradbeništva gradil doma,
saj niti referenc ne bo imel
nihče več. Kdo pa bo gradil?
Tujci."

Razložite mi, kako je lahko
SCT v težavah? Imeli so posle
z državo, rednim plačnikom.

"Konkretnih podjetij in
vzrokov za njihove težave ne
želim komentirati, vendar
mislim, da tako kot mnogo
drugih vsaj že leto nimajo
pravega dela. Obstajata le
dve možnosti, da bi lahko re-
šili gradbeništvo: infrastruk-
turni projekti in pridobivanje
poslov v tujini. Nekatere po-
sle so naša podjetja v tujini
pridobila, vendar je nastopila
težava s pridobivanjem ga-
rancij. Posle v tujini lahko
pridobimo le s skupnim tru-
dom gradbenih podjetij,

bank in politike. Gradbena
podjetja poleg svojega zna-
nja in referenc potrebujejo fi-
nanciranje, bančne garancije
in primerno podporo ter in-
frastrukturo gospodarske di-
plomacije. V Libiji, o kateri je
bilo veliko govora o podpisa-
nih pogodbah, nimamo niti
konzularnega predstavniš-
tva, ki je pogoj za delo v nji-
hovi državi." 

Je projekt Soči oziroma
olimpijske igre realen?

"Z vso agresivnostjo se
moramo boriti za pridobitev
posla, ki je bil dogovorjen
med predsednikoma Slove-
nije in Rusije, o izgradnji
večjega luksuznega hotela, ki
naj bi ga v celoti naredili slo-
venski gradbeniki z vsemi
podizvajalci in opremo. Pri
tako zahtevnih projektih pri-
de do izraza znanje sloven-
skega gradbeništva." 

In SCT?
"Kot sem že omenil, se ne

bi rad spuščal v konkretna
podjetja. Gradbeništvo ni po-
samezno podjetje, ampak je
panoga, ki je zaposlovala 92
tisoč delavcev, sedaj jih ima
le še 78 tisoč, realno bi jih
potrebovali med 50 in 60 ti-
soč. Zavedati pa se morate,
da bo padcu 30 tisoč zaposle-
nih v gradbeništvu sledila še
dvakrat višja številka brezpo-
selnosti v Sloveniji."

Koliko bo v gradbeništvu
zaposlenih konec leta?

"Okoli 65 tisoč."

Slovencev ali tujcev?
"O tujcih sploh ne govori-

mo. Pa vendar je to nacional-
na tragedija. Ti ljudje so nam
pomagali graditi Slovenijo."

Tudi neplačevanje podizva-
jalcev je tragedija.

"Vsekakor bodo najvišjo
ceno plačilne nediscipline
plačali podizvajalci. Plačilna
nedisciplina je kompleksen
pojav, glavni vzroki pa so
vsekakor pomanjkanje po-
slovne etike, nelikvidna grad-
nja za trg in zbijanja cen v
času krize. Podizvajalci mo-
rajo biti plačani, vendar pod-
jetja v boju za posle spuščajo
cene tudi do štirideset od-
stotkov. To ni prav. Tudi kri-
terij države, da na razpisu
zmaga izvajalec z najnižjo
ceno, ni pravi. To je katastro-
fa! To pomeni, da kvaliteta ni
na ravni, predvsem pa to po-
meni, da je že na začetku jas-
no, da izbrani izvajalec vseh
podizvajalcev pa tudi delav-
cev ne bo zmogel plačati. Tu
je potrebno narediti red. Za-

konodajo že imamo, le drža-
ti se je moramo. Ni odgovo-
ren le izvajalec, ampak tudi
investitor."

Ali menite, da država slabo
skrbi za gradbeništvo?

"Vsekakor bi se dalo storiti
več, predvsem pa hitreje.
Naša panoga ima v drugih
državah svoje ministrstvo,
pri nas pa ne vemo, kam spa-
damo. Ministrstvo za gospo-
darstvo, za okolje in prostor,
za promet, ... Vsaj direktorat
za gradbeništvo bi morali
imeti in peljati velike investi-
cije prek njega, eden od kri-
terijev pa morajo postati refe-
rence in kvaliteta. Danes pa
se varčuje že pri projektira-
nju velikih projektov."

Želite povedati, da bo grad-
beništvo v tem letu okrevalo
ali pa ga ne bo več?

"Čez leto bo okrevalo ali pa
se bo še naprej sesuvalo. Pri-
šli bomo na raven, ko doma-
čim podjetjem ne bo več
uspelo graditi večjih projek-
tov. Prišli bodo gradbeniki iz
sosednjih držav in delali po
višjih cenah."

Ali ne bi konkurenca med
njimi rezultirala nižjih cen?

"Ne priznamo si, da so na
naših javnih razpisih že so-
delovala tuja podjetja. Če so
zmagali, pa nobenega niso
pripeljali do konca brez viša-
nja cen."

Povedali ste, da morda več-
jih podjetij ne bo več. Koli-
ko pa bo letos propadlo ma-
lih gradbenih podjetij?

"Doživimo lahko hud pa-
dec domin. Ne govorim le o
malih podizvajalcih, ampak
tudi srednje velikih gradbe-
nikih in njihovih podizvajal-
cih. Zadnje leto so se ti še za-
dolževali, izvajali manjše
projekte in izplačevali plače.
Dolgo pa tako ne bo šlo več!
Zato potrebujemo injekcijo v
slovensko gradbeništvo.
Tudi odkup štiri tisoč praz-
nih stanovanj bi bil pravi
ukrep."

Ministrica Radićeva je to
možnost že zavrnila.

"Zaradi medijskih špeku-
lacij. Vrsto pomoči smo ime-
li v zadnjih dveh letih za go-
spodarstvo, med njimi tudi
zelo pametno domišljene
projekte, za gradbeništvo pa
do sedaj ni bilo nobene in če
ne bo šlo drugače, se bo pač
treba znova zadolžiti. Pa saj
bodo ta stanovanja ostala dr-
žavi ter pridobivala na vred-
nosti. Kasneje jih bodo lahko
tudi prodali ali dali v najem."

Lahko izgubimo gradbeništvo
Branko Selak, predsednik upravnega odbora Zbornice gradbeništva pri Gospodarski zbornici Slovenije
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Branko Selak: "Zavedati se morate, da bo padcu 30 tisoč
zaposlenih v gradbeništvu sledila še dvakrat višja številka
brezposelnosti v Sloveniji. Tega javnost ne ve, vidi se le 
tisto, kar tudi drugim gradbenikom ni v čast." 

Branko 
Selak
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Vilma Stanovnik

Vlada je po novem letu na-
povedala, da se bodo cene
oskrbe v domovih za starej-
še v kratkem povišale. Kdaj
naj bi se to zgodilo in za
kakšno povišanje gre?

"Gre za redno letno uskla-
ditev, saj se cena vsako leto
po pravilniku uskladi z rastjo
življenjskih stroškov. Ob
koncu januarja je namreč
ministrstvo izdalo standard
stroškov, cene pa se bodo le-
tos spremenile s 1. marcem,
kar je mesec kasneje kot obi-
čajno. Povišale se bodo za
približno 1,5 odstotka. To je
povišanje, ki v domovih ne
pokriva niti minimalnega
povišanja stroškov. Ob tem
naj povem, da je bilo poviša-
nje cen že lani, glede na po-
rast stroškov v letu 2009,
zgolj minimalno. To pa po-
meni, da kljub rednim let-
nim uskladitvam s cenami v
domovih postopno zaostaja-
mo za realnimi stroški."

Še vedno je največji delež
bremena plačila oskrbe na
ramenih uporabnikov do-
mov oziroma njihovih svoj-
cev, kar je precej drugače
kot v večini drugih držav?

"Seveda je problem cen
oskrbe ravno ta, da je velik
del obremenitve dejansko na
uporabniku. Ta plača prak-
tično celoten strošek, saj - ra-
zen zdravstvene zavarovalni-
ce - drugega plačnika ni. Bis-
tvo problema je v tem, da 
država ne sodeluje s sistem-
skim virom financiranja. Če
nas primerjamo z Nemčijo
ali Avstrijo, imata to rešeno z
zavarovalniškimi viri. Če nas
primerjamo še z nekaterimi
drugimi severnimi država-
mi, ki institucionalno varstvo
financirajo s proračunov, je
tam uporabnik manj obre-
menjen, hkrati pa so prihod-
ki izvajalcev bistveno višji.
Pri nas je treba za najbolj za-
htevno nego v državnem za-
vodu odšteti okoli tisoč evrov
oziroma do tisoč tristo evrov
v zasebnih zavodih in to ob
tem, da je pri nas povprečna
starostna pokojnina nekaj
čez šeststo evrov. V Avstriji je
cena tako zahtevne oskrbe
med dva tisoč sedemsto in tri
tisoč štiristo evrov, še vedno
pa iz okoli tisoč evrov pokoj-
nine starejši plača le tri četr-
tine pokojnine, drugo pa mu
ostane. Razliko doplačajo za-
varovalnice, ki so za ta na-
men ustanovljene in jih dr-
žava vzdržuje."

So primeri, ko svojci ne mo-
rejo doplačevati nege v do-
movih za starejše, zato so-
rodnike vzamejo domov. Je
tega v zadnjem času še več?

"To se v zadnjem času do-
gaja vedno bolj pogosto,
vzrok pa je vedno večje števi-
lo brezposelnih. Tipičen je
primer v Prekmurju, kjer so
številni izgubili službe v
Muri. Imeli so starše v
domu, ti pa so imeli slabše
pokojnine, kot je bil strošek
oskrbe, zato so morali zanje
doplačevati. Sistem je na-
mreč tak, da najprej vsak
oskrbovanec plača toliko, kot
ima virov. Nato so zanj dolž-
ni plačati svojci, šele potem
doplača lokalna skupnost, pa
še ta se "usede" na nepremič-
nino, če jo ima. Tako se je za-
čelo dogajati, da so številni
vzeli starše iz doma, saj so s
tem dobili njihovo pokojni-
no, pa še doplačevati ni treba.
To pa je hudo nevarno, saj
smo prepričani, da marsikdo
od starejših doma nima oskr-
be, ki jo je nujno potreben.
Jasno je namreč, da ni bil v
domu, ker bi bil tam rad,
temveč zato, ker je potrebo-
val zahtevno zdravstveno
nego, ki mu je doma ne mo-
rejo nuditi. Vendar država na
vse to gleda zgolj od daleč."

Pojavljajo se številke, da na
sprejem v domove čaka kar
17 tisoč ljudi. Največje po-
trebe so v Ljubljani, pa tudi
na Gorenjskem. Imate na-
tančnejše podatke?

"Koliko je dejansko čakajo-
čih, nihče točno ne ve. Mi
točno vemo, koliko je pro-
šenj za sprejem v domove.
Teh je okoli 17 tisoč. Z letoš-
njim letom smo začeli uvaja-
ti nov informacijski sistem, s
katerim zbiramo podatke o
prosilcih, ne gledamo pa več
zgolj, koliko je prošenj in če
je nekdo dal prošnje v več do-
mov, ampak ugotavljamo
tudi, koliko prošenj je dejan-
sko aktualnih. Socialne de-
lavke, ki v domovih pravilo-
ma vodijo postopke spreje-
ma, stalno preverjajo, koliko
je tistih, ki bi dejansko radi
jutri prišli v dom, ne pa, da
so dali prošnjo za sprejem
nekoč v prihodnosti. Tako se
dogaja, da imamo v Sloveniji
kar nekaj območij, kjer jim
ne uspe zagotavljati zasede-
nosti doma. To pomeni, da
ko imajo prosto posteljo, kli-
čejo tudi po več deset čakajo-
čih in sprašujejo, ali bi kdo
prišel v dom, pa nihče ne
kaže potrebe. Večina pravi,

naj prošnja kar ostane, v
dom pa bo prišel enkrat kas-
neje ... Problem je, ker si ob
tako nizkih cenah domovi
pri nas enostavno ne morejo
privoščiti prostih postelj.
Zato seveda ne gre pričako-
vati, da bo vsak lahko šel v
dom, kadar bo hotel, kot je to
na primer v Avstriji, kjer ima
vsak dom vsaj pet ali deset
odstotkov prostih postelj."

Ali to pomeni, da za spre-
jem v domove praktično ni
več čakalnih vrst?

"Zagotovo se je čas, ko
ljudje čakajo za sprejem v
dom, bistveno skrajšal. Ved-
no več je regij, kjer je moč v
dom priti takoj. To je trenut-
no na severovzhodnem delu
Slovenije in na Dolenjskem.
Še vedno je največje pomanj-
kanje prostora v domovih v
Ljubljani, na Gorenjskem in
na Primorskem pa bi še ved-
no rabili nekaj dodatnih ka-
pacitet, čeprav bistveno manj
kot pred leti. Pomembno je
povedati, da je vedno več
povpraševanja po zahtevni
zdravstveni negi in negi de-
mentnih. To sta dve katego-
riji, za kateri je še vedno pro-
blem zagotavljati namestitev.
Za dementne osebe je potre-
ben poseben oddelek, dru-
gačna obravnava in oskrba in
spet se pojavi začarani krog,
saj domovi nimajo denarja,
da bi te oddelke uredili. Za
stanovanjski del oziroma
manj zahtevno nego pa se
praviloma tudi na Gorenj-
skem prostor v domovih
dobi že kar hitro. Pridobitev
je nov dom v Bohinju, poleg
tega bo konec tega ali v začet-
ku prihodnjega leta odprt

nov dom v Kranjski Gori. Je
pa logično, da so čakalne vr-
ste največje v Kranju, čeprav
o številkah res nerad govo-
rim. Trenutno je odprt še en
razpis za koncesije, kjer je
poleg dodatnih mest za Ljub-
ljano razpisanih tudi 150
mest za Gorenjsko."

Ker vedno več oskrbovan-
cev potrebuje zahtevno
zdravstveno nego, morajo
domovi pogosto prevzemati
vlogo bolnišnic?

"Ko pogledamo, kakšna je
struktura stanovalcev v do-
movih, ugotavljamo, da se
postopno spreminjamo v ne-
govalne bolnišnice. Stanoval-
ci k nam v več kot 60 odstot-
kov primerov prihajajo na-
ravnost iz bolnišnic. Vendar
pa je standard, ki ga zdrav-
stvo zagotavlja bolnišnicam
ali domovom za nego, eno-
stavno neprimerljiv. Od
zdravstvene zavarovalnice
dom za nego v povprečju
dobi okoli 15 evrov na dan,
negovalna bolnišnica pa 117
evrov. S tem, da v negovalni
bolnišnici zdravstvena zava-
rovalnica plača vse od hrane,
nastanitve in seveda celotno
zdravstveno nego z zdravni-
ki. Nato isti človek naslednji
dan pride v dom, kjer je
upravičen le še do plačila 15
evrov na dan, njegove potre-
be pa so enake. Vse drugo
pač plačajo sam in svojci, za-
varovalnica pa minimalno.
Zato se nam ne zdijo smisel-
ni načrti zdravstvenega mi-
nistrstva, ki govorijo o tem,
da se bo gradila mreža nego-
valnih bolnišnic, namesto da
bi podprli izvajalce zdrav-
stvene nege, ki to v domovih

znajo delati zelo racionalno
in potrebujejo zgolj korektno
plačilo. Naj povem tudi, da
zagovarjamo sprejem zako-
nodaje o dolgotrajni oskrbi
in negi. Ko govorimo o skrbi
za človeka, ki je dolgotrajno
odvisen od tuje nege in po-
moči, je namreč težko reči,
do kod je sociala in kaj je
zdravstvo, kaj je oskrba in kaj
je nega."

Naši domovi so večinoma
stari, tudi standard v njih
marsikoga ne zadovoljuje.
Kaj je moč narediti?

"Ker je denarja premalo in
ga porabimo za oskrbo, do-
movi zaostajajo z vsem ti-
stim, kar ni nujno. Nujno pa
ni izobraževanje, nujne niso
investicije, nujen ni razvoj ...
Tako imamo danes domove
ravno take, kot smo jih imeli
pred dvajsetimi in več leti.
Mene je sram, da še danes
ljudem ponujamo dvo- in tri-
posteljne sobe. Enopostelj-
nih je le kakšnih dvajset od-
stotkov ..., čeprav je ena te-
meljnih človekovih pravic
pravica do zasebnosti. Kako
lahko govorimo o zasebnosti
v triposteljni sobi?"

Je pa bilo v zadnjih letih
zgrajenih nekaj zasebnih
domov?

"Zadnja leta država v nove
kapacitete ni investirala nič,
pač pa so vse nove kapacitete
zgradili zasebni investitorji.
Ti so, na podlagi koncesije,
vzeli kredite in zgradili ob-
jekte, ceno za vračanje kredi-
tov pa so vračunali v ceno
storitve za uporabnike. Zato
so cene v zasebnih domovih
višje za okoli 25 do 30 odstot-
kov kot v primerljivih držav-
nih domovih. Zasebnik pač
mora vrniti strošek vložene-
ga kapitala. Vsi drugi ele-
menti cene pa so enaki. Zato
mislimo, da bi tisto, kar v za-
sebnem domu uporabnik
plača več, morala pokriti dr-
žava, prav tako pa bi denar
morali dobiti državni domo-
vi, da bi z njim naredili korak
naprej v razvoju. Tako pa je
država našla eleganten na-
čin, kako povečati kapacitete
in razvijati javno mrežo s
tem, da nič ne vloži. Očitno
pa recept dobro deluje, saj
smo po letu 2003 pri nas pri-
dobili 7500 novih mest, iz-
ključno zasebnih. Enote so
ustanovili tudi nekateri dr-
žavni domovi, vendar tako,
da so vzeli kredit ali pa pros-
tor najeli. Vendar to ceno
spet plačujejo stanovalci."

Vrste za domove se krajšajo
Tako v Ljubljani kot na Gorenjskem v domovih za starejše še vedno manjka prostora. Tudi predsednik upravnega odbora 
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije Boris Koprivnikar lahko zgolj ocenjuje, koliko je dejansko čakajočih, saj številni oddajajo
prošnje, čeprav v dom želijo šele čez nekaj let.

"Mene je sram,
da še danes 
ljudem 
ponujamo dvo-
in triposteljne
sobe. 
Enoposteljnih 
je le kakšnih
dvajset odstotkov
..., čeprav je 
ena temeljnih
človekovih pravic
pravica do 
zasebnosti. Kako
lahko govorimo
o zasebnosti 
v triposteljni
sobi?"

Boris Koprivnikar, predsednik upravnega odbora Skupnosti
socialnih zavodov Slovenije I Foto: Gorazd Kavčič

Boris 
Koprivnikar
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"Že učiteljice 
v osnovni šoli so
odkrile, da me
mora nekaj zelo
zanimati, 
da v to potem
dam od sebe 
150 odstotkov, 
če me stvar ne
zanima, 
je zadeva lahko
porazna."

Igor Kavčič

Kako se počutite v ugledni
družbi med dobitniki naj-
višjih državnih priznanj za
dosežke na področju umet-
nosti?

"Nagrade res nisem priča-
koval in ko sem izvedel, da
bom med nagrajenci, sem
bil globoko v sebi iskreno
navdušen. Nagrajencem, v
teh dneh smo se kar precej
družili, gre moje veliko spo-
štovanje, do tega, kar počne-
jo, in njim kot osebnostim.
So namreč zelo prijetni in
odprti ljudje. Če govorim o
širšem kontekstu nagrade,
pa se mi zdi zelo pomemb-
no, da je ta spet šla tudi v ob-
likovalske vrste. Dobro je, da
se hkrati z njo spet govori o
oblikovanju."

Oblikovalci res niste prav
pogosti prejemniki nagrad
s Prešernovim imenom,
kljub temu da je slovenska
oblikovalska tradicija že
zelo dolga in bogata ... 

"Redkost nagrajevanja ob-
likovalcev je verjetno poveza-
na s široko definicijo obliko-
vanja. Na eni strani izhaja-
mo iz umetniškega, saj je te-
melj naših osnovnih obrtni-
ških znanj v likovnosti, na
drugi strani pa za razliko od
klasičnih umetnikov obliko-
valci vedno delamo za neke-
ga končnega uporabnika.
Vpeti smo v neko družbeno
situacijo in hkrati odgovorni
naročniku. Ta definicija nas
oblikovalce postavlja povsod
in nikamor. Težko nas je
omejiti le na eno stroko. Po-
sledice, ki jih nosimo s svo-
jim delom, so za gospodar-
stvo, za družbo, za naročni-
ke skorajda večje od nas. Ob-
likovanje je pomemben seg-
ment v razvoju izdelkov, bla-
govnih znamk, identitete in
posledično smo oblikovalci
odgovorni in zaslužni za
prodajne rezultate, posredno
za kreiranje delovnih mest,
za uspešnost podjetij, njiho-
vo prepoznavnost ..."

Nagrade in priznanja za
vaše oblikovalske dosežke se
kar vrstijo, naj izpostavim
tri prestižne nagrade Red
Dot Design Award v Nemči-
ji ter dve nagradi Good De-
sign Award v ZDA ... Vsaka
naslednja nagrada se torej le
ne zdi tako nepričakovana.
Že res, da kot kreativec ne
delate zgolj zanje ...

"Ravno to. V osnovi vedno
delaš projekt, da zadovoljiš

izhodišča oziroma cilje, in
ne zato, da bi dobil neko na-
grado. Zato pa si vedno pre-
senečen in zelo vesel, ko na-
grada pride. Pri tem je eno
osebni odnos do nje, drugo
pa potrditev dobrega sodelo-
vanja med teboj in naročni-
kom ter dejstvo, da je prav
zaradi tega sodelovanja pri-
šlo do nekega presežka."

V obrazložitvi nagrade je
bilo še posebej poudarjeno
vaše oblikovalsko delo na
področju športne obutve za
žirovsko Alpino, s katero
zelo uspešno sodelujete že
od leta 1998 ...

"To sodelovanje je zame
in v zadnjih letih tudi za
moj oblikovalski studio velik
privilegij. V ozadju je na-
mreč cel kup ljudi, ki delajo
v tovarniškem razvoju, ima-
jo bogato znanje na svojem
delovnem področju in je z
njimi veselje sodelovati. Al-
pinin program tekaških čev-
ljev je tudi zelo uspešen,
prepoznaven v svetu in kot
tak zame velik izziv. Po na-
ših izkušnjah dolgoročno
delo z naročnikom daje bolj-
še rezultate. Na začetku gre
nekaj energije za medseboj-
no sinhronizacijo strategije
naročnika, njegovih ciljev in
tistega, kar mi lahko ponuja-
mo kot neko dodano vred-
nost, tudi našo metodologi-
jo dela, naš pristop. Mogoče
včasih nekateri naročniki na
začetku preveč pričakujejo
od oblikovalca. Ta ne more
rešiti slabe prodaje, slabega
pristopa na trgu, slabe kvali-
tete ... Če se strateško ener-
gija usmeri v določen cilj, pa
se po nekaj letih sodelovanja
pojavljajo vedno boljši in
boljši izdelki. Zaupanje, ki
se ustvari v takem sodelova-
nju, je zelo pomembno. Za
vse izdelke, ki jih delamo, so
zadaj zelo velike investicije
in ustvariti si tako zaupanje
nekaj šteje." 

Naj na vprašanje, čemu do-
ber oblikovalec daje pred-
nost, funkciji izdelka ali sto-
ritve ali njegovi estetiki, pri-
čakujem odgovor, da gre za
neko dopolnjevanje obeh ...? 

"Obstaja več oblikovalskih
pristopov. Nekateri obliko-
valci se stvari lotijo bolj av-
torsko, bolj osebno in zato
tudi izdelki nosijo nek pečat
avtorjeve roke, njegovo pre-
poznavnost, na drugi strani
pa so oblikovalci, ki bolj stra-
teško pristopajo k nalogi in
mednje sodi tudi naš studio.

Za nas so zelo pomembni
strategija, namen, širši kon-
tekst. 

Ljudje sprejemamo izdel-
ke tako racionalno kot emo-
cionalno in ravno zato sku-
šamo zadovoljiti obe potre-
bi. Če se dobro analiziramo,
kako sprejemamo objekte
okrog sebe, v kakšni interak-
ciji smo z njimi, je emocio-
nalna komponenta nujna.
Pri zasnovi se seveda naslo-
nimo na Alpinine tehnolo-
ge, ki razvijajo funkcijo, ma-
teriale, veliko mnenj o raz-
voju tehnike športa dobimo
od tekmovalcev, naša naloga
pa je, da to zaobjamemo in
k temu dodamo še ta emoci-
onalni del oblikovalske
zgodbe. Funkcijo in estetiko
je nesmiselno razdruževati.
Tudi zelo funkcionalni iz-
delki imajo svojo estetiko.
Najbolj funkcionalno obli-
kovanje je zagotovo za voj-
sko, pa ima prav tako neko
svojo estetiko. 

Tudi če emocijo izloči-
mo, izdelke dojemamo tudi
skozi likovnost. Če odmisli-
mo naravo, nas namreč ob-
krožajo izdelki, ki jih je ne-
kdo že oblikoval. Gre samo
za razliko, ali je nekaj bolj-
še ali slabše oblikovano.
Dejansko je velik del obli-
kovanja posledica emocio-
nalne inteligence ... Če si
racionalen pri pristopu, de-
laš bolj v smeri funkcional-
nih stvari, če se zadeve lotiš
zelo emocionalno, pa si
sposoben priti do neke do-
slej še ne videne rešitve, ki
nekoga preseneti, je nekaj
novega, vzbudi pozornost
in to je neka dodana vrednost,
ki jo ponujamo tudi mi." 

Ali oblikovalci ob delu 
na različnih projektih za 
naročnike še vedno iščete
in najdete navdih tudi v
ustvarjanju "zase", kot bi
rekli slikarji? 

"Sem eden izmed tistih
ljudi, ki sem hobi združil s
profesionalnim življenjem.
To, kar delam vsak dan, je v
bistvu tudi moj hobi, kar se
po dolgih letih sicer izkaže
kot privilegij, prednost,
hkrati pa je velika nevarnost,
zato se je včasih potrebno
tudi nekoliko ustaviti, umak-
niti. Slovenski gospodarski
in javni prostor ima neko
zmogljivost, ki je odvisna od
tega, kakšna podjetja ima-
mo, kakšno je njihovo razu-
mevanje oblikovanja, kakšne
so njihove finančne zmož-
nosti ... Temu se prilagaja-
mo tudi v našem studiu, od-
ločili pa smo se, da bomo
vselej delali tudi naloge, ki
so eksperimentalnega zna-
čaja in so vezane tudi na to,
kar bi mi kot oblikovalci radi
delali, torej premikali meje,
naredili nekaj drugačnega,
kar bi lahko potem vsebin-
sko ponudili na trg. Takrat
smo sami sebi naročnik in v
zaključni fazi razmišljamo
tudi, kako to s pomočjo zu-
nanjih partnerjev izvesti." 

Ste na katerega vaših obli-
kovalskih dosežkov še po-
sebej ponosni?

"Že učiteljice v osnovni
šoli so odkrile, da me mora
nekaj zelo zanimati, da v to
potem dam od sebe 150 od-
stotkov, če me stvar ne zani-
ma, je zadeva lahko porazna.
In največkrat smo v studiu
pri projektih, ki jih delamo

res s celo dušo zraven. Lah-
ko rečem, da sem zelo pono-
sen na naše oblikovalske re-
šitve zadnjih dveh let, pa ne
le na te, tudi na sistem, s ka-
terim smo v studiu dosegli
zavidljiv profesionalni nivo,
način, kako se lotevamo pro-
jektov od zasnove do končne
predstavitve."

S katerimi projekti trenut-
no odpirate nova oblikoval-
ska obzorja?

"Trenutno delamo dva pro-
jekta za Alpino, smučarski in
tekaški čevelj nove generaci-
je. V delu je projekt mobilne
info točke za Triglavski na-
rodni park, razvijamo pet
različnih svetil za podjetje
Intra lightning, pripravljamo
celostno podobo blagovne
znamke lokalne turistične
organizacije v Škofji Loki,
gradimo tudi nov studio ..." 

Mi lahko razložite, zakaj že
več kot petindvajset let no-
sim obutev All Star, ki je v
osnovi še vedno taka kot
pred petdesetimi leti, in je
daleč od kvalitete in udobja,
ki jo ponuja sodobna šport-
na obutev, ob tem pa niti ni
tako poceni?

"Izdelki imajo to prednost,
da si mnenje o njihovi obli-
kovni podobi ustvarimo v
dveh sekundah. To ni knjiga,
ki jo moraš prebrati od začet-
ka do konca, da izveš vsebino,
izdelek sprejmemo ali ga za-
vrnemo na podlagi teh dveh
sekund in naših osebnih iz-
kušenj iz preteklosti, znanja o
nečem, in našega osebnega
značaja. Vaše dojemanje iz-
delka je tudi v kontekstu bla-
govne znamke. Izdelek ima
svojo zgodbo in z njo tako
moč, da lahko kupimo tudi
nekaj neuporabnega. Če se
analiziramo, večinoma časa
kupujemo stvari, ki jih niti ne
rabimo, to je pravzaprav
osnova potrošniške družbe."

Sem izgubljen primer?
"Ne, sploh ne. Hočem reči,

da je tak komercialni pristop
lahko zelo kratkotrajen. V
primeru All Star obutve pa
gre tudi za nek kulturni kon-
tekst. Dejansko ne kupite iz-
delka, ampak kupujete nje-
govo zgodbo, tisto, kar vi in
kar ostali vedo o tem. Izdelki
so naš avatar, to je projekcija
naše osebnosti, kaj bi radi
bili. Ta obutev ima presek
neke večne mladosti, je pre-
poznavna v kontekstu, kaj je
original in kaj kopija ... Ja pa
še izpadeš mal' rock'n'roll."

Vsaka stvar ima svojo estetiko
Za predigro k letošnji nagradi Prešernovega sklada je industrijski oblikovalec Jure Miklavc iz Škofje Loke v svoji petnajstletni 
oblikovalski karieri prejel številne nagrade in priznanja. Samo za oblikovalske dosežke na področju športne obutve in obutve za
prosti čas zadnja tri leta v Nemčiji redno prejema prestižno nagrado Red Dot Awards. Jure Miklavc ima svoj oblikovalski studio
in predava industrijsko oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.

Jure 
Miklavc

Jure Miklavc z računalniško simulacijo enega od svojih 
oblikovalskih dosežkov v roki / Foto: Dragan Arrigler
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Zanimivosti

Suzana P. Kovačič

Rojstvo otroka

Vsi trije očki so bili poleg
pri rojstvu otrok. Takole do-
godek opiše najprej Matjaž
Nemanič, oče štirih malih
nadobudnežev, od tega para
dvojčic: "Tega sem zelo ve-
sel! Občutkov sreče, ponosa
in vznesenosti se spomi-
njam pri vseh porodih, saj je
bil vsak drugačen, poseben
in v drugi porodnišnici. Šele
v tretje pa sem doživel ženi-
no pohvalo za medporodni
servis; dihanje, sočutje, ma-
sažo hrbta ... Prvih besed, ki
sem jih namenil otrokom, se
ne spomnim, vem le, da so
se vrtele vedno okrog spola,
ker ga nisva za noben porod
vedela vnaprej. Spomnim pa
se veličastnih občutkov iz-
polnjenosti in solz sreče pri
obeh." Boštjan Pavec, oče
treh otrok, se spominja: "Ka-
kega posebnega občutka ob
samem prihodu novorojen-
čkov nisem občutil, saj sem
se na ta prihod pripravljal že
celo nosečnost. Nikoli nisva
vedela za spol pričakovanega
otroka, zato so bile tudi prve
besede, ki sem jih namenil
Ani, v zvezi z otrokovim spo-
lom v stilu: "Vau, fantka
imamo." Matjaž Košir, oče
hčerke, pa je dejal: "Občutek
je bil edinstven, še posebej
zato, ker je bilo to prvič in
sem bil presenečen nad tem,
kakšen je človek, ko se rodi." 

Izbira imena

Matjaž Nemanič: "Imena
so bila za naju s soprogo cel
projekt, ki sva ga zastavila v
Excelovi preglednici, si jo iz-
menjala več mesecev pred
porodom in jih ocenjevala
glede na všečnost imen.
Tako sva dobila lestvico, ki
pa se je pod navalom vseh
mogočih občutkov spremi-
njala. Vedno sva odšla v po-
rodnišnico s spiskom pri-
bližno petih fantovskih in
dekliških imen, za katera sva
bila usklajena. Sam vrstni
red poimenovanja pa sva
spremenila že pri prvi dekli-
ci, zdaj devetletni Gaji, saj bi
jo sicer moral poimenovati
jaz, pa sem dal prednost
ženi. Potem sem bil pri dvoj-
čicah, ki sta stari sedem let,
na vrsti jaz in sem prvo dvoj-
čico poimenoval s črko, s ka-
tero označujejo prvorojene
dvojčke (A). Tako sva dobila
Anaro (7 let). Žena je poime-
novala Brino in je bila logič-
no nadaljevanje igrice o A in
B. Glede na to, da so vsa

imena povezana z naravo:
Gaja (grško Zemlja), Anara
(srednjevzhodna Azija - gra-
natno jabolko) in Brina (slo-
vensko brin), sva s fantičem
ostala v širšem pomenu po-
vezana s to idejo in sem ga
poimenoval Svit. Zdaj je star
dve leti in pol."

Boštjan Pavec: "Za izbiro
imen ne uporabljava poseb-
nih ritualov, vendar pa mora
vsak od naju obrazložiti, za-
kaj bi otroku dal predlagano
ime. Najstarejši je triletni
Matej, Primož bo marca star
dve leti, Anton pa ima deset
tednov." Lučka Julija je dobi-
la ime po regratovi lučki, je
razložil Matjaž Košir: "Dru-
go ime Julija pa je dobila po
mesecu, v katerem je bila ro-
jena, čeprav je bila napove-
dana za mesec avgust in v
tem primeru ne bi bila Av-
gusta. Mala Lu je stara dve
leti in pol."

Nočni jok

Matjaž Nemanič je o pe-
stovanju ponoči povedal:
"Pošteno povedano, sem to
počel redko, saj je žena vse
otroke dojila približno osem-
najst mesecev. Pri dvojčicah
je bilo to za mamico še pose-
bej naporno, ker sta se sko-
raj celo leto zbujali po šest-
krat na noč. Sam pa sem
otroke pestoval in nosil čez
dan ter jim prepeval pesmi-
ce. Če ne bi imeli ob sebi sta-
rih staršev, še posebej ženi-
ne mame, bi nam bilo bis-
tveno težje. Priporočam pa
mamam, da čim prej po roj-
stvu očete soočijo s svojimi
otroki in jih pustijo same, ta-
koj ko so same sposobne za
nekaj ur oditi na sprehod.
Edino tako smo očetje brez
kontrole in naredimo zago-
tovo prav, saj je nenazadnje
to tudi naš otrok. In to, da ne
naredimo tako kot mame, se
morajo mame navaditi čim
prej (smeh ...), otroci pa
tudi."

Boštjan Pavec: "Kolikor se
spomnim, najini dojenčki
veliko nočnega pestovanja
niso potrebovali. Seveda je
bilo potrebno za otroke po-
skrbeti, ko so bili bolni in je
bilo zaradi tega moteno tudi
njihovo spanje. Največkrat
sva se z Ano pred spanjem
dogovorila, kdo bo ponoči
prevzel določenega otroka,
če se bo zbudil in bo potre-
boval pomoč. Sredi noči sva
se vedno spraševala, ali se
res joka otrok, ki ga imam to
noč jaz na skrbi, ali nemara
otrok, za katerega tolaženje
je bila zadolžena Ana; seve-

da je bila večja verjetnost, da
je slednji ..."

Matjaž Košir: "Pestovanje
ponoči me je doletelo zelo
malokrat, verjetno je več pr-
stov na eni roki, to pa pred-
vsem zaradi žene, ki je pre-
vzela to obveznost."

Odnos po rojstvu otroka

Matjaž Nemanič: "Več kot
stoodstotna je ta spremem-
ba, na katero se ne moreš ni-
koli popolnoma pripraviti in
vsaj v začetku ne navaditi, saj
se mama popolnoma narav-
na na otroka in je oče pogo-
sto kot nekak nebodigatreba,
čeprav smo tudi očetje zbega-
ni tako kot mame in ne
vemo, kaj bi sami s sabo, kaj
šele z očetovsko vlogo. Saj je
lepo in fino imeti otroka, ni
pa v redu, če se žena spreme-
ni samo v mamo in izgine
kot partnerka za kakšno leto
ali dve. Ne, ni v redu občutek,
ko se čas, ki je bil prej name-
njen tebi, skrajša na mini-
mum, prej pa si imel celo
petdeset odstotkov skupnega
časa. A s kasnejšim izobraže-
vanjem o partnerskih in star-
ševskih odnosih mi je posta-
lo tudi jasno, zakaj je temu
tako. Pri četrtem otroku sem
zares aktivno začel posegati
vmes v prostor med mamo
in otrokom in si zarisal tudi
svoj zemljevid, kjer je prostor
zame kot partnerja in očeta.
Bolje pozno, kot nikoli
(smeh ...)."

Boštjan Pavec: "Največkrat
se je najin odnos spremenil
takoj po rojstvu otroka, ko
mora mamica skoraj ves čas
posvetiti novorojenčku. Na-
slednja težava je obojestran-
sko pomanjkanje spanja, saj
so prvi tedni po rojstvu otro-
ka zelo intenzivni in utruja-
joči. Vedno potrebujeva kar
nekaj časa, da v celoti ujame-
va najin ritem oziroma ur-
nik, ki zajema predvsem red-
ne tedenske pogovore o
nama in najinem odnosu.
Brez teh pogovorov bi nasta-
la konkretna nevarnost, da bi
najin odnos, ki je seveda ved-
no na prvem mestu, zastal."

Matjaž Košir: "Da, otrok
spremeni večino stvari, vsaj
pri nama je bilo tako."

Največji strahovi očetov

Matjaž Nemanič: "Največ-
ja pričakovanja očetov so
povsem običajna, da bi nas
imeli naši otroci in partnerka
radi. Vendar to ni tako majh-
no pričakovanje, čeprav sta
večini ljudem to hrepenenje
in želja skupni. Želimo biti

del družine, povezani in obe-
nem sprejeti tako kot naše
partnerice. Običajno ženske
na nas, moške, očete, pogo-
sto še vedno gledajo na tradi-
cionalen način in vlogo, ki je
že dolgo ni več. Na ta način
je od moških težko dobiti od-
govore na najgloblje želje in
hrepenenja. Moški potrebu-
jemo precej bolj varno oko-
lje, da zaupamo in pokaže-
mo svojo ranljivost. Naše sol-
ze se ne pretakajo na ulici, a
niso zato nič manj pristne.
Strahovi pa so običajno obra-
tni od želja in hrepenenj, pri
čemer bi rad poudaril, da če
prisluhnete že samo površin-
skemu pogovoru med dve-
ma moškima, bosta rekla,
kako je kateri kaj naredil
"samo da bi bila naša sreč-
na". Kar pomeni, da nas je
moške strah, da "naša" ne bi
bila srečna. In tega se običaj-
no ženske premalo zavedajo.
Drugi zelo velik strah, ki nas
hromi, še posebej v teh časih,
pa je negotovost, da družina
ne bo materialno preskrblje-
na s tem, kar delamo in za-
služimo. To sta dva primarna
strahova vseh moških."

Matjaž Košir: "To je podo-
bno kot pri novoletnih praz-
nikih. Večina očetov je bila
pred rojstvom v navduše-
nem pričakovanju, potem ko
so otroka dobili, so se začele
težave. Strahov na Srečanjih
za očete nismo odpirali, ker
sem izpostavljal teme, ki so
bile aktualne v tistem trenut-
ku. Najbolj na udaru so bili
odnosi s partnerko in bliž-
njim sorodstvom."

Boštjan Pavec: "Nerad de-
lam generalno analizo oče-
tov in očetovstva, saj ima
vsak oče ob prihajajočem
otroku drugačne želje in skr-
bi, in sicer glede na njihovo
trenutno potrebo in cilje.
Mene na primer je med vsa-
ko nosečnostjo skrbelo, ali
bom lahko nadaljeval s svoji-
mi dosedanjimi aktivnostmi
in zastavljenimi načrti. Po-
trebujem približno štirinajst
dni, da se prilagodim nove-
mu ritmu življenja, v katere-
ga stopnjevano vključujem
pretekle aktivnosti in zastav-
ljene plane. Za obiskovanje
skupine Začetnik v okviru
društva Naravni začetki pa
sem se odločil, ker imam s
to skupino iz preteklega leta
pozitivne izkušnje, saj omo-
goča pogovore z drugimi
očeti, ki so v podobnih situa-
cijah." Naslednje srečanje za
očete, skupaj z otroki in brez
mamic, bo 28. februarja ob
17.30 v hiši Krice Krace v Ju-
ninem kotičku v Kranju.

Očka po meri družine
Matjaž Nemanič pri Združenju naravni začetki v Kranju vodi podporno skupino za očete v obdobju
zgodnjega starševstva, očka Boštjan Pavec je udeleženec teh srečanj, očka Matjaž Košir pa je takšna
srečanja že vodil. Vse tri smo povezali v eno zgodbo, v njihovo izkušnjo očetovstva. 

Matjaž Nemanič z Gajo, Anaro, Brino in Svitom. Matjaž 
Nemanič je Imago edukator; Imago je partnerska in družinska
psihoterapija, ki med drugim pomaga k razumevanju, zakaj
smo si izbrali prav določenega partnerja in da je ravno naš
partner tisti, ob katerem bomo lahko varno spoznali samega
sebe. Skupaj z ženo sta se usposobila tudi za Familylab
voditelja seminarjev. Familylab je mednarodna organizacija,
ki družinam nudi podporo, svetovanje in pomoč pri razvoju
starševske kompetentnosti. V okviru podjetja PARSTA 
svetujeta parom in staršem ...

Boštjan Pavec z Matejem in Primožem, na sliki ni 
najmlajšega Antona. "Moja vloga je pri vzgoji otrok velika, in
sicer predvsem pri njihovem učenju bontona pri mizi,
oblačenja, rednega umivanja in nege telesa, osnov športa,
postavljanju mej ipd. Ana je boljša pri vzgoji glede
medčloveške komunikacije, vere in glasbe. Sem vesel, da se
lahko z Ano pri vzgoji tako dopolnjujeva."

Matjaž Košir z Lučko Julijo. "Moja očetovska vloga je
pomembna, veliko sem s svojim otrokom. Prepričan sem,
da otrok potrebuje oba starša. Žensko varnost, domačnost
in očeta, ki otroku razkaže svet. Ker najina hčerka ni v vrtcu,
jo imava večino časa midva. Zaradi tega koristim skrajšan
štiriurni delovni čas."

"Pri četrtem otroku sem zares aktivno
začel posegati vmes v prostor med
mamo in otrokom in si zarisal tudi
svoj zemljevid, kjer je prostor zame
kot partnerja in očeta. Bolje pozno, kot
nikoli."
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Ena smrtna žrtev
Minuli teden (od 31. januarja do 6. februarja) so
slovenske ceste terjale eno smrtno žrtev, so
sporočili z Generalne policijske uprave. Na
Gorenjskem so v tem obdobju policisti 
obravnavali 28 prometnih nesreč, v katerih se je
ena oseba huje ranila, tri pa lažje. Zaradi vožnje
pod vplivom alkohola so gorenjski policisti do
streznitve pridržali kar dvajset voznikov, zasegli
so tudi sedem vozil. Letos je na slovenskih 
cestah umrlo osem oseb (lani pet), gorenjske
ceste pa so letos terjale eno smrtno žrtev. 

Damjana Šmid

moj pogled

Neupoštevanje pravil (3)
Ne moremo pustiti majhnih
ovčk na velik pašnik, ker bi se
izgubile. Podobno je pri vzgoji
otrok. Ne moremo jim vsega
dovoliti in čakati, da bodo do-
volj stari za pravila, potem pa
se pritoževati, ker so nam ušli
na kdo ve kateri konec pašnika.
Stališča do pravil, do odgovor-
nosti in prevzemanje posledic
prinesemo že v družino. Zato
ima velik pomen usklajevanje
med vsemi, predvsem med oče-
tom in mamo. Eden od staršev
se lahko še kako trudi, a ne bo
dosegel nič, dokler bodo otroci
imeli potuho pri drugem. Na
katerih področjih prinašajo
pravila korist za otroka in ima-
jo zanj dolgoročne posledice?
Eno izmed njih je prav gotovo

hrana. Ta je najbrž na prvem
mestu od rojstva naprej, vsaj po
odzivu tistih mater, ki jih že
na začetku začne skrbeti, ali
ima otrok dovolj, preveč ali pre-
malo kilogramov. Pri tem bi
bilo včasih povsem dovolj, da
gledamo otroka, ne pa toliko ki-
lograme. Kako se odziva, koli-
ko se giba, iz česa so njegovi
obroki, kakšne so prehrambene
navade v družini? Dajmo po-
men pravilom pri hrani, ki iz-
hajajo iz ZKP-ja (zdrave
kmečke pameti) ... Za mizo
smo zato, da se prehranjujemo,
in ne zato, da "afne guncamo".
S hrano se ne igramo. To velja
tudi za mame. Predvsem za ti-
ste, ki nosijo žličke s hrano v
otrokova usta v stilu "prihaja

letalo, bruuuuuum, odpri usta
...". Če otroci ne jedo določene
hrane, jim ne kuhamo druge.
Tale je najtežja preizkušnja,
kajti vsi kuharji tega sveta si
želijo, da bi ljudje za mizo je-
dli, zapirali oči od užitka in
prosili za dodatno porcijo. Po-
leg tega je naš trud za štedilni-
kom poplačan, kadar so krož-
niki prazni. Nihče noče gledati
obrazov, ki se zmrdujejo, samo
zato, ker v juhi plava korenček.
Zato rajši kuhamo tiste jedi, ki
preverjeno gredo v prazne že-
lodčke. V vrtcu in v šoli otroci
običajno pojedo več in bolj raz-
lično hrano. Veseli me, da je
tam še morski pes tako slasten,
da nikogar ne moti, ker mu je
ime morski pes ... 

"Nič nisem rekla, bilo je že
prepozno, v meni je vse gore-
lo in želelo.
Z jezikom je švigal vedno
više in vedno bolj vztrajno. 
Vmes je poravnaval blazine,
da sem imela občutek, da vse,
kar počne, dela zato, da bo
meni dobro.
Od tega, kar se je dogajalo v na-
slednjih nekaj urah, ne vem do-
sti. Prepričana sem, da me je
omamil in se potem nad me-
noj izživljal. Pa ne na surov na-
čin, da ne boste mislili. Naredil
je vse, da sem se tega, kar je po-
čel, hudičevo dobro zapomnila,
kako drugače bi si lahko razla-
gala, da sem se k njemu vrača-
la vsak dan, če me je le poklical.
Postala sem odvisna od čaja,
njegovih nežnosti in od užit-
kov, ki mi jih je nudil ..."
Lucija še nikoli ni bila tako
sama kot na velikonočni po-
nedeljek 2010. Vsi so bili ne-
kje, v krogu družine ali prija-
teljev. Nikogar ni želela klica-
ti, ni želela slišati, da bi se ji v
obraz lagali, kako nimajo časa
zanjo. Ko je počilo doma, se je
hčerka postavila na Borutovo
stran. Prav hinavsko jo je ob-
jel in zaščitniško stisnil k sebi,
da bi Lucija ja videla, kako je
nezaželena. Nikoli ne bo po-
zabila ta male, stala je na stop-

nišču, v roki je držala potoval-
ko in jo molila proti njej.
"Vzemi in nikoli več se ne vra-
čaj!" ji je rekla, se obrnila in se
vrnila nazaj v dnevno sobo. V ti-
stem trenutku je bilo Luciji
pravzaprav vseeno, kaj se doga-
ja. Pred očmi je imela Tonija,
njuno ljubezen in nepozabne
trenutke, ki jih je dan za dnem
preživljala v njegovi bližini. To-
lažila se je, da se bosta hčerka in
Borut premislila, da bo že kako.
Pravzaprav je bilo vse, kar se je
zgodilo med njo in njima, po-
dobno nočni mori. (Prej ali slej
si bo to morala priznati.) 
V enem samem tednu je za-
radi moškega, ki ga je komaj
poznala, pokopala vse, kar je
pred tem zgradila. 
"Bilo je enkrat konec novem-
bra, prvič, kar sva se s Tonijem
poznala, me je k sebi povabil v
popoldanskem času. Tega sem
bila zelo vesela, če sem iskre-
na, porabila sem že celotno za-
logo izgovorov, s katerimi sem
jim v službi metala pesek v oči,
ko sem nenapovedano odhaja-
la k zdravniku, na govorilne
ure v šolo in podobne neum-
nosti. Prisegla bi, da so bili že
vsi sumničavi, za hrbtom so
me verjetno opravljali, a kaj, ko
se nisem in nisem mogla od-
povedati sladkostim, s kateri-
mi me je razvajal Toni. Na ve-
liko presenečenje vseh, ki so
me poznali, sem vnovič začela
tudi kaditi. Cigareta, ki se je po
dvajsetih letih znašla med mo-
jimi prsti, je bila tudi zame
šok. Z njo sem lažje preganja-
la čas do naslednjega snidenja
z mojim dragim. 
Prva misel zjutraj, ko sem se
še zbujala zraven Boruta, je
bila namenjena Toniju. Nje-
govim rokam, ustnicam, pri-
tajenemu nasmehu in boža-
jočih dotikih, s katerimi me je
spravljal ob pamet. 
Zasvojil me je s prebujenostjo. 
Vse, kar sem pred njim vedela
o seksu, je bilo povezano (logič-
no) z Borutom. On je bil moj

prvi in edini moški. Če je šel
zvečer ven s prijatelji, sem ve-
dela, da tako mora biti. Če je bil
slučajno slabe volje, sem to
sprejemala, katera ženska pa
ne?! Navsezadnje so podobno
kot jaz živele vse moje prijatelji-
ce. Vse po vrsti so se tudi prito-
ževale in tarnale. Vse so bile
enako željne nežnosti in živah-
nih igric. Vse smo se, kadar
smo šle na borovničevec, podo-
bno šalile na račun moških, ki
so samo čvekali, v resnici pa
jim je bilo do spolnosti toliko
kot za lanski sneg. Pri štiriinšti-
ridesetih letih sem bila na višku
moči, imela sem polno energi-
je, pogosto sem sanjarila o po-
polni predaji kateremukoli mo-
škemu, samo da bi bil. A o teh
sanjah nisem nikoli govorila na
glas, ker mi je bilo nerodno. Po-
niževalno. Odvratno. Sanje pa
so se sprevrgle v otipljivo res-
ničnost tisti trenutek, ko se me
je Toni prvič dotaknil. Čeprav je
danes drugače, kot sem si pred-
stavljala, da bo, bi šla še enkrat
po isti poti. Si sploh lahko pred-
stavljate, kako je doživeti orga-
zem petkrat, desetkrat zapo-
red? Seveda si ne. 
Ne poznam nobenega drugega
moškega, ki bi se za katerokoli
žensko potrudil na tak način. 
Glede na to, da se bo verjetno
oglasila še kakšna, ki je imela s
Tonijem podobno izkušnjo,
naj povem, da pravega spolne-
ga akta v bistvu sploh nisva
imela. 
Nenehno mi je govoril, da je
zato še čas, verjela sem mu, ker
sem mislila, da je pač tisto, kar
je počel z menoj, le predigra.
Nepozabna predigra, ki je
name delovala kot heroin.
Še danes, ko je praktično že
vsega konec, me sladkostrastno
zaščemi in iz spomina poletijo
dotiki in poljubi, ki jih je trosil
po meni vse dotlej, dokler ni-
sem morala oditi domov.
Nekaj časa bo še minilo, da
bom sploh lahko dovolila
kakšnemu drugemu moške-

mu, da se me bo dotaknil. Vsi,
ki so se v zadnjem času javlja-
li na moj oglas na internetu,
so odpadli že po prvem stavku.
V primerjavi s Tonijem so bili
kot mrtve žabe.
Imela sem srečo, (hvala recesi-
ja!), da sem našla garsonjero, in
to opremljeno in ne predrago. 
Vstanem, ko se mi zahoče,
jem, kadar sem lačna, spim, be-
rem, gledam televizijo, grem
na sprehod ob Ljubljanici. Še
zmeraj nekako upam, da se bo
Toni premislil in se vrnil k
meni. Pravzaprav bi morala
reči tudi k meni. 
Če ne bi Althea odkrila njego-
vega varanja, če naju ne bi zasa-
čila Marija, kdo ve, mogoče bi
se še danes sestajala. Mogoče,
če bi lahko razmišljala malo
bolj trezno, kot razmišljam, bi
bila ta trenutek lepo doma in z
Borutom in hčerko bi sedeli za
mizo in jedli šunko. 
Borutu se ne bi podrl svet, ne
bi padel na kolena in me v
solzah prosil, naj ostanem.
Hčerka mi ne bi rekla, da
sem pokvarjena prasica in
največja pička, kar jih pozna. 
Ne bi imela razloga, da bi
pljunila vame in me ozmerja-
la kot garjavega psa. Vse bi
bilo drugače, če bi bil Toni
malo manj pogolten na žen-
ske. Če bi bil zadovoljen z eno
in ne, da jih je ves čas moral
imeti vsaj dve ali tri hkrati.
In če jaz ne bi bila ... kaj naj re-
čem ... brezglava trapa v pra-
vem pomenu besede, ker sem
pač raje odšla od moža, kot pa
da bi ga po vsem tem, kar sem
doživela, še prenašala ob sebi.
Včeraj sem napisala pismo Ko-
šičkovi, ki ima (je imela?) svoj
kotiček v prilogi Ona. Zanima
me, kaj mi bo svetovala. Mogo-
če pa začnem pisati spomine.
V zadnjih štirih mesecih sem
doživela več kot prej celo življe-
nje. Ajd, grem malo ven. To, da
sem sama med štirimi stena-
mi, mi ne diši preveč," je še do-
dala Lucija.          (se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Trideset let za umor
Višje sodišče v Ljubljani je za umor in 
napeljevanje k umoru iz koristoljubja na 
trideset let zapora obsodilo 31-letnega Nenada
Mirovića in 32-letnega Gregorja Britovška,
poročajo slovenski mediji. S tem je višje 
sodišče odpravilo sodbo okrožnega sodišča v
Celju, ki je oktobra 2008 obtožena zaradi 
pomanjkanja dokazov oprostilo. Sodba višjega
sodišča ni pravnomočna, saj je obramba že
napovedala pritožbo na vrhovno sodišče. 19.
marca 2002 so pri gramozni jami v Ljubljani
našli truplo 25-letnega Velenjčana Matjaža 
Volka. Policiste je sum kmalu napeljal na
Britovška, ki so ga prijeli v nekaj dneh, 
medtem ko je Mirović pobegnil v Avstrijo, 
kjer so ga leta 2007 aretirali zaradi 
prekupčevanja z drogo in ga izročili Sloveniji. 
V preiskavi naših organov je Britovšek priznal,
da je najel Mirovića za umor Volka. Slednji mu
je namreč pred devetimi leti izročil dvanajst 
tisoč evrov in 170 tisoč tolarjev za nakup dveh
rabljenih vozil in štirih aluminijastih platišč v
Nemčiji, česar pa Britovšek ni izpolnil. 
Vseeno se je Volku zlagal, da sta vozili že na
carini. Volk se je tako odpravil k svojemu
dolžniku v Domžale po denar za plačilo carine,
Britovšek pa mu je svetoval, naj s seboj za 
pomoč pri izterjavi vzame Mirovića. Ta je nato
po naročilu Britovška pri ljubljanski gramozni
jami s pištolo umoril Volka. 

Spolno nadlegoval 
trinajstletnico
Kriminalisti iz Murske Sobote so po poročanju
medijev na tožilstvo zaradi utemeljenega suma
kaznivega dejanja spolnega napada na osebo,
mlajšo od 15 let, podali kazensko ovadbo zoper
33-letnega nekdanjega učitelja ene od 
tamkajšnjih osnovnih šol, ki naj bi zlorabil 
trinajstletno učenko. Učitelj menda zanika, da
bi se z učenko kdaj dotaknila, priznava pa, da
sta si romantično dopisovala po spletu in se je
deklica vanj zaljubila, na kar pa se on ni odzval.
Starši mu ne verjamejo, saj naj bi bila hčerka z
učiteljem sama v avtu tudi po več ur.

petek, 11. februarja 2011

Pasti interneta

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

Jože Košnjek

med sosedi
V tričlanski strokovni žiriji 5.
mednarodnega tekmovanja
harmonikarjev za nagrado
Avsenik je bil tudi Adalbert
Lipusch iz Podjune na av-
strijskem Koroškem. Pred
dobrimi 60 leti je bil rojen v
Strpni vasi/Traundorf v obči-
ni Globasnica/Globasnitz.
Njegova mama je bila Slo-
venka, ki je poskrbela, da so
doma govorili slovensko.
Adalbert ali "Bertl" je od
otroštva naprej užival v glas-
bi. Na Koroškem in na so-
sednjih Ravnah v Sloveniji je
pridobil osnovno glasbeno
izobrazbo. Še posebej ga je
prevzela kitara, ki jo najraje
igra tudi danes. Čeprav je bil
poklicni vojak in je v tej služ-
bi pred leti dočakal tudi po-
koj, je prepeval v slovenskih
zborih in igral v glasbenih
skupinah. Slovenščina je
ostala pogovorni jezik tudi v

njegovi družini. Pa tudi pe-
sem. Oče Bertl je skupaj s so-
progo in tremi otroki, ki so
končali Slovensko gimnazijo
v Celovcu, ustanovil družin-

ski zbor, ki je prvič nastopil
leta 1985, nato pa so sledili
koncerti po vsej Avstriji in v
tujini. Bili so resnična "pojo-
ča družina Lipusch". 

Z glasbo živi skoraj 50 let.
Ko mu še ni bilo dvajset let,
je ustanovil ansambel Fant-
je iz Podjune, ki je igral do
leta 1995 in gostoval tudi v
Nemčiji, v Sloveniji, v Italiji
in v Švici. "Bertl" je za ta an-
sambel napisal 55 skladb, ki
je z njimi zmagoval na festi-
valih in med drugim prejel
nagrado občinstva na festi-
valu narodnozabavne glasbe
v Števerjanu v Italiji. Ko so
Fantje iz Podjune leta 1995
nehali igrati, je Adalbert Li-
pusch ustanovil Podjunski
trio/Jauntaltrio Lipusch, ki
igra še danes. Poleg njega,
ki poje in igra kitaro, v njem
igrata še Štefan Petjak (har-
monika in orgle) in Alojz Li-
povniki (bas, petje in šov).
Kot pevci se jim pridružijo
Travdi in Danilo Katz ter
Norbert Lipusch. Na koro-
ških in tudi na slovenskih

radijskih postajah se pogo-
sto vrtijo Adalbertove pesmi,
še posebej Pod Peco sem
doma, Lepa nedelja, Najlep-
ša je mladost in Rojstna
hiša, pa Štefanova polka in
Ljubezen iz mladostnih dni,
ki ju je napisal harmonikar
Štefan Petjak, ter znane slo-
venske narodne in ponaro-
dele pesmi. Nekaj so jih pre-
vedli tudi v nemščino. 
Podjunski trio že dolgo so-
deluje z znanim koroškim
oktetom Suha iz Suhe/Neu-
haus iz Podjune. Z njim so
bili leta 1999 v Avstraliji, leta
2005 pa na Švedskem. Ve-
čino pesmi Adalberta Li-
puscha sta znana koroška
zbiralca starih in tudi novej-
ših pesmi dr. Ludvik Karni-
čar in mag. dr. Bertej Logar
izdala v zvezkih Podjunskih
zvokov in jih tako ohranila za
sedanjost in prihodnost. 

Miha Naglič

Če bi bil naslov tega zapisa
Logos v 13 knjigah, bi to ne
bilo prav zadeto. Logos je
tako velik, da ga tudi z nešte-
timi knjigami ni mogoče za-
popasti. KUD Logos pa je
ime kulturno-umetniškega
društva, ki ga je ustanovil in
ga duhovno vodi filozof Go-
razd Kocijančič. Vemo tudi,
da je logos grška beseda za
besedo, z njo se začenja tudi
Evangelij po Janezu: "V za-
četku je bila beseda ..." "Lo-
gos pomeni besedo, misel in
smisel. Logos je prostor smi-
selne komunikacije in be-
sednega ustvarjanja. Ob-
močje mišljenja, mesto po-
ezije, medij književnosti. In
vendar logos ne nosi le pes-
ništva in mišljenja. Je tudi
vznik smisla in strukture, ki
omogoča nastanek pristne
glasbe in likovne stvaritve.
In ne navsezadnje lahko
označuje Tisto, kar radikal-
no presega vsako človeško
besedo in misel: absolutni
Smisel. Logos je tisto ime
Absolutnega, ki je bistveno
določalo evropsko izročilo:
od Heraklita Efeškega do Ja-
neza Evangelista, od Besede-
Dogodka hebrejskih prero-
kov do mistične Besede, ro-
jene v duši, in Pojma nem-
ških idealistov. Logos je Be-
seda, ki ne izključuje posled-
nje Tišine." Tako piše na Lo-
gosovi spletni strani, v tem
zapisu pa nam gre za paket
kar 13 knjig, ki so jih prvega
dne tega meseca predstavili

v Slovenskem gledališkem
muzeju v Ljubljani. Če bi na-
pisali, da gre za 13 knjig logo-
sa (z malo), bi se to ne zdelo
veliko, ker je vseh knjig logo-
sa skoraj toliko kot vseh 
knjig skupaj (saj najbrž ni
knjige, v kateri ne bi bilo vsaj
ene besede). Bolje je torej, če
se naslov glasi Trinajst knjig
KUD Logos - kajti to je pa res
veliko, če eno društvo izda
trinajst knjig v enem paketu!
In to ne kakršnihkoli, tem-
več res izbranih knjig. Neka-
tere izmed njih bomo pred-
stavili posebej, v nadaljeva-
nju pa na hitro prelistajmo
vseh trinajst.
Gre za dve zbirki: Logos in
Poezije, v prvi je sedem, v
drugi šest naslovov. Ste že
slišali za Julijano iz Nor-
wicha in njena Razodetja
božje ljubezni. Puščavnica,
zazidana v celico, doživi
1373, ko hudo zboli, šest-
najst videnj, ki jih pozneje
zapiše in tako imamo še da-
nes pred seboj njeno izvir-
no teologijo, v kateri Bog ni
le oče, ampak tudi mati ...
Paladijeve Zgodbe za Lavza
(napisane v letih 419 ali
420) "so tisto najbolj evan-
geljsko, kar je bilo napisa-
no po evangeliju, kakor je
tudi puščavniško življenje
tisto najčistejše, kar je člo-
vek živel v zgodovini kr-
ščanstva ..." Jacques Ellul v
knjigi Anarhija in krščan-
stvo (1988) dožene, da "bi
morale skupnosti, ki se raz-
glašajo za občestva Knjige -
če bi bile zveste temu teme-

lju - nastopiti odklonilno do
priznavanja kakršnekoli
oblasti". V Rojstvu filozofi-
je (izvirnik 1975) piše itali-
janski filozof Giorgio Colli
o tistem, kar je bilo pred fi-
lozofijo, o arhaični modro-
sti, (bogo)blaznosti (mania)
kot matrici modrosti. Zago-
vor proti Rufinu (402) sve-
tega Hieronima je nova pri-
ložnost, da spoznamo nje-
govega gorečega duha, ki ni
v bogastvu izražanja prav
nič puščavniški. Kdor bi se
rad umaknil iz sedanje v
neko drugo Resničnost
(2003), naj bere knjigo s
tem naslovom, napisal jo je
angleški klasični filolog
Peter Kingsley. Zapelje nas
v svet predsokratske mod-
rosti Parmenida in Empe-
dokla, kjer zvemo, da je res-
ničnost "ena sama, nespre-
menljiva, celovita, nerojena
in nesmrtna". V knjigi Novi
krščanski svet (2002) napo-
veduje ameriški zgodovinar
in religiolog Philip Jenkins
prihod globalnega krščan-
stva. Izpostavi dejstvo, da
krščanstvo ni (več) evrop-
ska religija - ker se "seli" na
svetovni jug, zlasti v Afriko

in Latinsko Ameriko, pa
tudi začelo se ni v Evropi ...
Sedmim versko-mod-
roslovnim sledi šest pesni-
ških knjig. Dotik duha je na-
slov antologije poljske po-
ezije 20. stoletja, pesmi je
izbrala in prevedla Katarina
Šalamun Biedrzycka, sestra
pesnika Tomaža. Posebna
poslastica je antologija hele-
nističnega epigrama Vpletel
bom belo vijolico, prevedla
in komentirala Jelena Isak
Kres. Salomonove ode in
Salomonovi psalmi so prvi
in edinstven primer avten-
tičnega krščanskega pesniš-
tva, prevedla in komentirala
sta jih Alen Širca in Matjaž
Črnivec. Eftim Kletnikov (r.
1946) je eden najvidnejših
makedonskih pesnikov dru-
ge polovice 20. stoletja, Stu-
denec rane pa je naslov knji-
ge njegovih pesmi, ki jih je
izbral, prevedel in s svojo
besedo pospremil pesnik
Veno Taufer. Salomon Ibn
Gabirol je bil andaluzijski
hebrejski pesnik in filozof
iz 11. stoletja, njegove izbra-
ne pesmi, ki veljajo za naj-
večjo hebrejsko religiozno
pesnitev srednjega veka in
za eno najpomembnejših
del hebrejske književnosti
po Stari zavezi, so izšle v
knjigi Krona kraljestva v
prevodu in s spremno bese-
do Gorazda Kocijančiča. V
naš čas se vrnemo s knjigo
Pesmi človeka, napisal jih je
perujski pesnik Cesar Valle-
jo, v poeziji visok kot Andi,
pod katerimi se je rodil ...

Knjige in knjigoljubi (85)

Trinajst knjig KUD Logos
Knjižne zbirke KUD
Logos 2009-2010, 
13 knjig, uredila 
Gorazd Kocijančič 
in Vid Snoj, oblikoval 
Lucijan Bratuš,
www.kud-logos.si

Adalbert Lipusch iz Strpne vasi pri Globasnici

Slovenci v zamejstvu (233)

Muzikant iz Podjune

Filozof Gorazd Kocijančič,
urednik zbirk KUD Logos

Parmenid, starogrški filozof.,
r. ok. 515, u. ok. 445 pr. n. š.

Cesar Vallejo (1892-1938),
perujski pesnik

Peter Kingsley, Resničnost,
oblikoval Lucijan Bratuš

Sveti Hieronim, 
cerkveni učitelj, r. ok. 345,
u. ok. 419/20

Julijana iz Norwicha, 
anahoreta (puščavnica), 
živela predvidoma 1343-1416 
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razgled

To, kar se dogaja na ulicah
egiptovskih mest ter v očem
in medijem prikritem oza-
dju, je že tretji teden v središ-
ču svetovne pozornosti. Kdo
in kakšni so pravzaprav ljud-
je, ki demonstrirajo? Ko pri
nas slišimo za Egipt in Egip-
čane, najprej pomislimo na
tisti stari Egipt, na faraone in
piramide, pa na vezi, ki sta
jih s to starodavno in veliko
deželo ob Nilu spletli judov-
stvo in krščanstvo. Na Moj-
zesovo izvoljeno ljudstvo v
egiptovskem suženjstvu in
eksodus iz njega ter na beg
svete družine iz Betlehema v
Egipt. Pa mogoče še na neka-
tere novejše reči in vezi, na

aleksandrinke, ki so hodile v
Egipt dojit za denar, na Na-
serja in Tita, na krute poraze
egiptovske vojske v vojnah z
izraelsko v letih 1967 in
1973. Ne nazadnje so ne-
kakšna sodobna vez tudi šte-
vilni turisti, ki romajo na pri-
zorišča staroegipčanske veli-
čine in v letovišča ob Rde-
čem morju ... Kaj bi nam bilo
ob vsem tem lahko še skup-
nega, nekdanjim in seda-
njim Egipčanom, nekdanjim
in sedanjim kristjanom in
Evropejcem?
Ena od možnih povezav se
nam je razkrila na zadnji
Glasovi preji s Spomenko in
Tinetom Hribarjem. V opu-
su vodilnega slovenskega fi-
lozofa ima posebno mesto
sklicevanje na "pravrednote"
človeštva: zlato pravilo, sve-
tost življenja, posvečenost
mrtvih in dostojanstvo člove-
ka. Te so najmanjši skupni
imenovalec svetovnega eto-
sa, skupne vsem civilizaci-
jam, religijam in kulturam.
Zlato pravilo so poznali že
stari Egipčani: "Ne stori dru-
gemu tega, česar ne želiš, da
bi drugi storil tebi." Jezus, ki
se je moral kot otrok pred
smrtno grožnjo zateči v
Egipt, ga je pozneje izrazil z
drugimi besedami: "Ljubi
svojega bližnjega kakor sa-
mega sebe." Svetost življenja
je najbolj jedrnato povzeta v
peti božji zapovedi: Ne ubi-
jaj! Kar pa Mojzesa, ki jo je
prinesel z gore, ni odvrnilo
od tega, da je ukazal takoj po
sestopu z gore pobiti tri tisoč
svojih rojakov (kar je bilo v
maloštevilnem ljudstvu sko-
raj genocidno), ki so v njego-
vi odsotnosti častili zlato tele.
Prinesel je prepoved ubijanja
in jo prvi sam prekršil. Po-

svečenost mrtvih je res
"pravrednota"; nedavne
znanstvene raziskave so po-
kazale, da so neandertalci že
pred sto tisoč leti obredno
pokopavali svoje mrtve. Kar
z drugimi besedami pome-
ni, da so bili etično na višji
ravni kot tisti, ki so leta 1945
svoje žrtve pobili in prikrili v
razne jame in jarke, brez po-
kopa in brez pomnika. To je
res hudodelstvo proti človeč-
nosti, ki ne zastara. Ena naj-
višjih oblik izkazovanja po-
svečenosti mrtvih so gotovo
egiptovske piramide in v
njih skrite grobnice. A te so
bile namenjene le tistim, ki
so bili v tedanji hierarhiji po-
stavljeni najvišje. V teh dneh
in tednih pa lahko s posre-
dovanjem medijev opazuje-
mo, kako se Egipčani današ-
njih dni zavzemajo za svoje
elementarno človeško dosto-
janstvo. Med protestniki so
gotovo tudi lumpenproletar-
ci, kriminalci in provokatorji
iz vrst tajnih agentov, a pri
večini ljudi je očitno prav to:
da hočejo v prihodnje živeti
človeka dostojno življenje,
da jim je dovolj ponižnega
služenja enemu največjih
diktatorjev in njegovi kama-
rili.
Skratka: (pra)vrednote svetov-
nega etosa, ki so jih poznali
že stari Egipčani, so prav v
teh dneh na preizkušnji med
Egipčani našega časa. Bosta
diktator in vojska spoštovala
njihova življenja? Jim bo do-
puščeno več človeškega do-
stojanstva? Mubarak bo slej
ko prej na svoji koži doživel
zlato pravilo. Ker je s svojimi
državljani počel, česar ne bi
smel, bo zdaj sam deležen
zle usode? Tako bi bilo po
pravici. Bo tudi res?

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Letalo je zamujalo. Vsaj prvi
očitek sem si prihranil, je olaj-
šano zavzdihnil Sergej, ne bo
treba punci postopati po letali-
ški stavbi in kričati v telefon,
zakaj hudiča nikoli ne more
biti točen. Sama je razpolagala
s časovno disciplino upokojene-
ga generala, ki ni pozabil, da se
dan deli na ure, minute, se-
kunde, katere so napolnjene z
vestnim izpolnjevanjem nalog.
Toda njegove zamude so bile
ponavadi opravičljive. Vsaj
zanj. Saj nisem tip na klic, se je
včasih jezil, ko ga je že v tretje
po telefonu opozarjala, da ga
čaka z večerjo. Moje delo je ne-
predvidljivo, ne določa ga le šte-
vilo znakov, s katerimi mora
napolniti stran v eni uri. Čas se
pri tem lahko zgosti ali razred-
či, tiktakanje je več kot le pre-

mikanje kazalcev, ura ni samo
ura, lahko jo vzameš kot slišni
kažipot umiranja, zakaj bi
drugače prav vojaki poskrbeli
za nastanek ročnih ur. Težko
bi med streljanjem izvlekli žep-
no uro, da bi videl, koliko časa
je še ostalo za življenje. Toliko
o napredku tehnologije. Take je
včasih otresal pred Varjo, se
zmrdnil nad zahtevo vsaj po
opravičilu, in se raje zmazal z
arogantnimi pripombami na
račun mladine, ki v svoji nagli-
ci, hitenju in hotenju po več,
več, več, pozablja, da že prepo-
znavanje občutenj zahteva svoj
čas. Neodločen. Nepredvidljiv.
Neomejen. Kaj šele kaj druge-
ga. A njegova umovanja gor ali
dol, Varja je najbrž imela prav.
Ni bila edina, ki je negodovala
nad njegovim slovesom večnega

zamudnika. Ded bi mu navil
uro, če bi dočakal, kako se je
kot odraščajoči mulc izvil iz
primeža njegove železne disci-
pline in pristal v trmoglavem
uporništvu, kjer je njegov raz-
korak s časom bil le mila poseb-
nost med vsem ostalim. Ostalo
je z leti nemara nekako spravil
v red, a tu je ostal večni mlade-
nič, čeprav je poskušal utekanje
časa ukrotiti celo s tem, da niti
ure ni nosil. Ravna se po son-
cu, v mrakobnih dneh pa se
mu tako ali tako zdi, da se je
zataknil v eni sami sekundi. S
smehom je poskušal nekaj od
tega razložiti Katarini, ki se
mu je pridružila pri čakanju,
mu prijazno prinesla kavo, ne-
mara s slabo vestjo, ker ga je
napojila z vinom, kot jo je po-
dražil. A se naslednji trenutek

ugriznil v jezik. Temna senca
je znova hušknila čez njen ob-
raz, da se je kar stresel. "Ni bilo
namerno," je v zadregi odvrni-
la, prikrivajoč majhno laž, saj
v resnici je upala, da bo tako
nemara kaj več izvlekla iz nje-
ga. Ni samo njega mučilo ne-
poznano. Neizrečeno. Prikrito.
Ali pa upanje, da bosta lahko
celo znova ujela kanec tiste ča-
robnosti, v katero sta trčila ob
prvem večeru. Ne pa ves ta ba-
last, s katerim se zdaj obmeta-
vata kot človeka, ki sta v čakal-
nici med kakim mukotrpnim
čakanjem na zobozdravnika
načela pogovor. Med njima je
vendar stkana vez, povezana
sta z zgodbami Magdalene in
Vasilija, njuni življenji nista
samo njuni življenji, temu dol-
gujeta nekaj več. V hotelski sobi

se vendar nahajajo fotografije,
ki so v neki družini kot svetinja
romale iz rok v roke. Pa saj ne
gre samo za resnično ali neres-
nično vez iz preteklosti, tu in
zdaj sta prepletena, se je zave-
del Sergej, pa čeprav v teh tra-
pastih okoliščinah, ko Katari-
na skupaj z njim strmi proti
vratom, skozi katera se bodo
vsak hip usuli potniki. Zato je
bolje vsaj zdaj molčati, se je od-
ločil Sergej, v napetosti bi lahko
izvrgel še kakšno neumnost, in
sploh Varja že prihaja, kaj pri-
haja, teče proti njemu, poletela
bi nemara, če je ne bi teža po-
tovalke pritiskala k tlom. Tako
mlada je, je najprej z zavistjo
prešinilo Katarino, ko je od
strani opazovala, kako se mu
je vrgla v objem. 

(se nadaljuje)

Vaš razgled

petek, 11. februarja 2011

Šepetalnica za veter (33)

Egiptovska preizkušnja

Kaj se zgodi, ko stakneta glavi dva Gorenjca, Kranjčanka z bivališčem v
občini Šenčur Duša Trobec Bučan, aktualna ministrica za lokalno
samoupravo, in Tržičan Jure Meglič, direktor urada za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj? Gorenjska izgine z zemljevida pokrajin. Ministrica
sicer pravi, da gre pri zemljevidu s šestimi pokrajinami za delovni osnutek,
kjer bodo še spremembe, tako da se morebiti juha le ne bo pojedla tako
vroča, kot se je skuhala. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

"Grus Got. Wo kann ich Wasser trinken," se je spraševal avstrijski gost v 
galeriji MO Kranj in se nasmehnil, ko je ugledal aparat za vodo. Ampak
kozarci so na obeh straneh. Vzel je levega z lesenega stojala. Zdeli so se mu
lepši, čeprav je na stojalu pisalo "umazani kozarci", česar sicer ni razumel.
Toliko za šalo, sicer pa je to še en dokaz, da se na kranjski občini obnašajo
ekološko in ločujejo odpadne plastične kozarce od drugih smeti. Bravo. 
I. K. / Foto: Tina Dokl
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Boštjan Bogataj

Kranj - Med največjimi je
projekt Nela, ki združuje de-
set vodilnih slovenskih pod-
jetij elektro industrije, ki so
skupaj ustanovili razvojni
center za elektroindustrijo in
elektroniko v gorenjski regi-
ji. Konzorcij sestavljajo pod-
jetja Domel, LTH Ulitki, Eti,
Hidria Rotomatika, Iskra
ISD, Iskra Mehanizmi, Iskra
Tela, Iskra Varjenje, Lotrič
laboratoriji in Zavod livarske

industrije Slovenije. "Vsa
podjetja, združena v konzor-
cij, so izvozno usmerjena in
se dokazujejo na globalnem
trgu, kjer konkurenčnost
igra odločilno vlogo v pogle-
du pridobivanja in ohranja-
nja tržne pozicije na svetov-
nih trgih," pojasnjuje Matjaž
Čemažar, direktor razvoja v
Domelu in vodja priprave
projekta Nela. 

Visoka dodana vrednost

Visokotehnološko podjetje
Nela bo podpiralo trajnostni
razvoj s področja učinkovite
rabe energije, alternativnih
virov energije in bo razvojne
sinergije oblikovalo v treh
komplementarnih razvojnih
programih: zagotavljanje ka-
kovosti in prenos tehnologij
s ključnim poudarkom na
vzpostavitvi laboratorijev, s
sklopi energetsko učinkovi-
tih električnih strojev ter sti-
kalno tehniko, s ključnim
poudarkom na razvoju za-
ščitnih, krmilnih in energet-
sko učinkovitih stikalnih
komponent v naprednih si-
stemih. Razvojni center Nela
bo v obdobju do leta 2014
ustvaril trideset milijonov ev-
rov dodane vrednosti. To
predstavlja 1,54-kratnik sred-
stev sofinanciranja s strani
države, ki znašajo dvajset mi-
lijonov evrov, celotna vred-
nost operacije pa znaša pri-
bližno štirideset milijonov
evrov. 

Enako bogat je tudi Raz-
vojni center IKT (informacij-
sko komunikacijske tehnolo-

gije), ki bo v prostorih Iskra-
tela v Kranju. Ta center pred-
stavlja poslovno-tehnološki
in razvojni sistem. "Strateški
cilji centra so zgraditi stimu-
lativno razvojno okolje za
razvoj novih tehnologij, iz-
delkov in storitev in za nasta-
janje novih visoko tehnolo-
ških podjetij ter novih visoko
tehnoloških delovnih mest,"
sporočajo iz Iskratela. Obe-
nem bo podjetje pospeševalo
razvoj celotne slovenske pa-
noge IKT skozi povečana vla-

ganja zasebnega in javnega
razvojnega kapitala in okrep-
ljeno sodelovanje industrije
z raziskovalno-razvojnim
sektorjem. 

Preprečevanje bega 
možganov

Razvojni center IKT usta-
navlja pet partnerjev: Iskra-
tel, Tehnološki park Ljublja-
na, Zavod Tehnološka mreža
ICT, ki združuje prek petde-
set vodilnih slovenskih pod-
jetij s področja IKT, ustanova
Sintesio ter Borea. Do konca
leta 2014 bodo vložili v pro-
jekt, vreden prek štirideset
milijonov evrov, več kot 28
milijonov evrov lastnih sred-
stev, preostali denar so pri-
dobili prek razpisa. "S po-
močjo javnega denarja bomo
lahko povečali stvarno veli-
kost projekta in izvedenih
aktivnosti, povečali finančno
vrednost projekta, hkrati pa
zagotovili tudi širše ekonom-
ske učinke, predvsem pri na-
stajanju novih podjetij, novih
delovnih mest in preprečeva-
nju bega možganov v tuji-
no," pojasnjuje Andrej Pole-
nec, direktor Iskratela. 

Razvojni center IKT naj bi
ustvarjal dodatno vrednost,
ki bo za približno tretjino
presegla povprečje panoge,
ustvarjenih bo trideset novih
delovnih mest, nastalo naj bi
vsaj dvajset novih podjetij.
"Z delovanjem razvojnega
centra za nove materiale Je-
senice bomo dvignili dodano
vrednost v podjetjih, ustvarili
do petdeset novih delovnih

mest in mladim z višjo izob-
razbo ponudili atraktivna de-
lovna mesta," podobno odgo-
varja Gaber Bregant, direktor
podjetja Ocean Tec, ki je
eden od partnerjev pri Raz-
vojnem centru za nove mate-
riale Jesenice.

Inovacijsko podjetniško
okolje

Ta projekt je vreden 13 mi-
lijonov evrov, več kot sedem
prispeva EU. V konzorciju

sodelujejo Ocean Tec, Acro-
ni, Tehnični biro Jesenice,
RDM inženiring, Noemus,
Veplas, VSR LAB, Visoka
šola za tehnologijo polime-
rov in Občina Jesenice. "Raz-
vojni center Jesenice je za-
stavljen kot inovacijsko pod-
jetniško okolje, ki bo spodbu-
jalo razvoj inovativnih tehno-
logij, izdelkov in storitev ter
omogočalo razvoj visoko teh-
noloških podjetij na podro-
čju novih materialov," pravi
Bregant.

Ena od glavnih nalog cen-
tra bo tudi komercializacija
novih idej, produktov. Kon-
kretno se bodo v razvojnem
centru osredotočili na izdela-
vo in uporabo novih materia-
lov na področju kompozitnih
materialov in tehnologij
gradnje kompozitnih izdel-
kov ter njihovo uporabo za
proizvodnjo plovil za prosti
čas, tehnologij za razvoj spe-
cialnih nerjavnih jekel z iz-
boljšanimi fizikalnimi last-
nostmi pa tudi tehnologija-
mi in materiali v elektroniki,
električnih napeljavah in oži-
čenju ter materialov za širšo
uporabo. 

Nadgradnja razvojno-
raziskovalnih kapacitet

Tudi v Alplesu, vodilnem
partnerju RC31 Razvojnem
centru kreativne pohištvene
industrije, so zadovoljni.
Konzorcij poleg Alplesa se-
stavljajo še Helios TBLUS,
Lip Radomlje, Gonzaga-Pro,
Klub Ambienti, Triis, Mizar-
stvo Bolčič, IB-Caddy, Visoka

šola za dizajn, Univerza v
Ljubljani, GZS - Združenje
lesne in pohištvene industri-
je in Zavod lesarski grozd.
"Razvojni center bo povezal
in nadgradil razvojno-
raziskovalne kapacitete in
kompetence ter ustvaril po-
trebne sinergije za prodor
slovenske lesne pohištvene
industrije na mednarodni
trg izdelkov visoke dodane
vrednosti na področju obli-
kovanja bivalnih in delovnih
prostorov ter sonaravne kul-

ture bivanja v kontekstu traj-
nostnega razvoja in nizkoog-
ljične družbe," pravi Franc
Zupanc, direktor Alplesa.

Center so ustanovila ambi-
ciozna in v prihodnost
usmerjena podjetja, ki so s
sodelovanjem z izobraževal-
nimi in podpornimi inštitu-
cijami povezali svoje vizije,
ambicije in resurse. "Naše
ključno delo bo razvoj novih
izdelkov, razvoj ekološke po-
vršinske obdelave pohištva
ter vizualizacija in izboljšani
e-modeli," pravi Zupanc in
dodaja, da je bil spodbuden
celoten uspeh lesnopredelo-
valnega sektorja, saj so bili
na razpisu uspešni kar trije
projekti. 

Poleg naštetih štirih pro-
jektov Gorenjci za svojega
štejemo tudi projekt osmih
podjetij in inštitucij, ki so
se sicer povezala v Pomur-
ski regiji. Gre za razvojni
center za nove materiale,
pogone navtične in SAS-
tehnologije, glavni partner
projekta je Seaway Group.
Ob njem sta tudi Pipistrel
in radovljiški Albatross Fly
pa tudi Občina Puconci.
Manj kot trideset odstotkov
aktivnosti se bo dogajalo v
občini Radovljica. Evropska
unija bo projekt podprla z
več kot 14,5 milijona evrov,
po nam znanih informaci-
jah, Jani Grašič, direktor
Seawaya, nam ni odgovoril,
pa naj bi v tem centru razvi-
jali tudi tehnologije za izko-
riščanje vetra pri pridobiva-
nju električne energije (ve-
trne elektrarne).

Pospešen razvoj petih centrov
Pred nedavnim objavljeni rezultati gospodarskega ministrstva za spodbujanje razvojnih centrov, po
katerem se bo na Gorenjskem poglobljeno vlagalo v znanje na petih področjih, še vedno odmeva. 

Jožica Rejec / Foto: Gorazd Kavčič Andrej Polenec / Foto: Gorazd Kavčič Franc Zupanc / Foto: Gorazd Kavčič Gaber Bregant / Foto: Gorazd Kavčič

Boštjan Bogataj

Kranj - "Ocenjujemo, da bo
gospodarska nestabilnost še
vplivala na gibanje brezpo-
selnosti, vendar manj kot v
zadnjih dveh letih. V prvih
mesecih se bo brezposelnost
še okrepila, nato se bo trend
obrnil. Konec leta naj bi se
brezposelnost ustalila pri
8900 osebah," napoveduje
Dragica Ribnikar, direktorica
kranjske območne službe
Zavoda RS za zaposlovanje.
To kaže tudi prvi letošnji me-
sec: brezposelnost se je pove-
čala za slabe štiri odstotke v
primerjavi z mesecem prej
(prijavljenih 8551 oseb). Tudi
v Sloveniji se je brezposel-
nost januarja povečala (za
nekaj manj kot pet odstot-
kov) na skupno 115 tisoč
brezposelnih. Zavod beleži
napoved presežnih delavcev
v Merkurju (169 delavcev, je
večina z območju Celja). 

"Ob koncu prejšnjega leta
je bilo sicer za petino več
brezposelnih kot leto prej
(8238 oseb), vendar je števi-
lo naraščalo bistveno počas-
nejše," pojasnjuje direktori-
ca. Povečanje gre v večji
meri na račun decembrske-
ga priliva v evidenco brezpo-
selnih, ko je bilo kar 940 od
1500 prijavljenih starejših,
ki želijo ubežati novostim
pokojninske zakonodaje.
Stopnja brezposelnosti na
Gorenjskem je bila takrat
8,4-odstotna ali za 2,7 od-
stotne točke manjša kot v
Sloveniji. 

"Zaposlitvene možnosti so
se lani povečale, saj so delo-
dajalci ponudili za štiri od-
stotke več zaposlitev kot leto
prej," nadalje pojasnjuje Rib-
nikarjeva. Delodajalci so po-
nudili 12.500 prostih delov-
nih mest, največ na območju
Kranja, na novo se je zaposli-
lo 8555 oseb, dobra polovica
je bila brezposelna. Lani jih
je največ ostalo brez dela za-
radi izteka pogodbe za dolo-
čen čas, sledijo stečajni ali
trajno presežni delavci, tem
pa iskalci prve zaposlitve. Iz
evidence se je odjavilo 8632
brezposelnih, dobra polovica
(4722) se je zaposlila, 3522 se
jih je odjavilo iz evidence iz
drugih razlogov. Skoraj po-
lovica je lani prejemala de-
narno nadomestilo. Še to:
aprila se Območna služba in
Urad za delo Kranj selita iz
petih objektov v Kranju v Tr-
govski center Dolnov. V času
selitve, ki bo trajala tri tedne,
bodo opravljali le osnovne
storitve.

Brezposelnost 
se bo ustalila
Lani umiritev brezposelnosti. Januarja nova rast,
na pomlad naj bi se trend obrnil.

Občina Šenčur obvešča, da je danes, 
v PETEK, 11. FEBRUARJA 2011,

na svoji spletni strani www.sencur.si in na oglasni deski
Občine Šenčur objavila 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 
ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 

V OBČINI ŠENČUR ZA LETO 2011, KI SE 
SOFINANCIRAJO IZ PRORAČUNA OBČINE ŠENČUR.

Rok za prijavo na javni razpis je 7. MAREC 2011.

O
B

Č
IN

A 
Š

E
N

Č
U

R
, 

K
R

AN
JS

K
A 

C
E

S
TA

 1
1

, 
4

2
0

8
 Š

E
N

Č
U

R

Ljubljana

Januarja 0,8-odstotna deflacija

Januarja smo imeli v Sloveniji 0,8-odstotno deflacijo, kar je
po razlagi Urada za makroekonomske analize in razvoj priča-
kovano zaradi močnih sezonskih gibanj cen, predvsem zni-
žanja cen oblačil in obutve, nižje so bile tudi cene počitnic.
Nasprotno so se januarja precej povišale cene hrane, na pod-
lagi že znanih februarskih podražitev hrane pa na UMAR-ju v
prihodnje pričakujejo drugačen vpliv na cene življenjskih po-
trebščin. "Trenutno povišanje hrane je posledica vpliva dviga
cen na tujih trgih na domače maloprodajne cene, kar se bo
nadaljevalo v prihodnjih mesecih, zato pričakujemo nadalj-
nje višanje cen," je povedal Boštjan Vasle, direktor Umarja.
Inflacija na medletni ravni znaša 1,8 odstotka. B. B.

Dragica Ribnikar 
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Cveto Zaplotnik

Poženik - "Hudo mi je, ko vi-
dim, kako danes nekateri
opuščajo kmetovanje na veli-
kih, urejenih kmetijah. Mid-
va z možem Martinom sva
začela skorajda iz nič," se
spominja Francka in pove,
kako so potlej, ko ji je pri
osemnajstih letih umrl ata,
zemljo dali v najem, in kako
so jo po tem, ko se je poroči-
la, vzeli nazaj in jo 1982. leta
začeli sami obdelovati. Na
poročno potovanje sta šla
mrvo spravljat, prvo kravo
jima je kupil Martinov oče.
Kmetija je bila tedaj majhna,
kmetijske zemlje je bilo vse-
ga 2,5 hektarja, gozda pol-
drugi hektar. Postopoma,
leto za leto, so urejali kmeti-
jo in povečevali obseg pride-
lave. Zgradili so novo gospo-
darsko poslopje, hišo, gara-
že, kupili tri hektarje kmetij-
ske zemlje in stroje, ki jih po-
trebujejo pri kmetovanju.
Danes obdelujejo šest hek-
tarjev lastnih kmetijskih
zemljišč in še 2,3 hektarja
najetih ter redijo enajst krav
(še letos jih bo petnajst), pet
telic, dvanajst telet, petin-
dvajset kokoši ... 

Na kmetiji so že doslej po-
skusno, za lastne potrebe,
predelovali mleko v mlečne
izdelke. Ker se je pokazalo, da
bi si tudi tako lahko izboljšali
dohodek, so kot dopolnilno
dejavnost registrirali predela-
vo mleka in v kleti hiše uredi-
li "delavnico", v kateri naj bi
dnevno okoli dvesto litrov
mleka z domače kmetije pre-
delali v mlečne izdelke - sku-
to, sir, mehki sir, jogurt, slad-
ko in kislo smetano ... "Za-
hteve za ureditev predelave
mleka na kmetiji niso več
tako stroge, kot so bile ne-

kdaj. Inšpektorji so pregleda-
li prostore in opremo, izpol-
nili smo vse njihove zahteve,
zdaj čakamo le še na uradno
dovoljenje. Že lani smo kupi-
li avto - hladilnik za prevoz

mlečnih izdelkov," je povedal
Martin in dodal, da bodo iz-
delke prodajali doma na
kmetiji in na tržnici v Ljublja-
ni; ponudba njihove kmetije
pa je tudi na spletnem porta-

lu Kupujmo domače. "Po-
nudbo iz hleva" dopolnjujejo
še s "ponudbo z njive". Pride-
lujejo rdečo peso, kumarice
za vlaganje in fižol, letos
bodo prvič posadili česen.
Vse to prodajajo doma, na
kmetiji, dogovarjajo pa se še s
prodajalcem domače hrane
iz Mengša. Še letos bodo mo-
goče na kmetiji postavili si-
los, načrtujejo tudi postavitev
strojne lope, morda se bo ne-
koč pokazala potreba tudi po
gradnji novega hleva ...

Francka še dela v cerkljan-
skem vrtcu, Martin je po se-
demindvajsetih letih dela na
KŽK-jevi farmi Pšenična Po-
lica pred tremi leti ostal
doma. Njun starejši sin Mit-
ja je že pri kruhu, sin Matjaž,
ki naj bi tudi prevzel gospo-
darske vajeti kmetije, še hodi
v šolo. Začel je na škofijski
gimnaziji, odkoder je kljub
lepim ocenam po dobrem
letu dni "presedlal" na sred-
njo biotehniško šolo v Stra-
hinj, kjer se pri šolanju za
kmetijskega tehnika - podjet-
nika veliko bolje počuti, kot
se je v Ljubljani. 

Ponudba iz hleva in z njive
Na kmetiji pr' Benk v Poženiku, kjer gospodarita Francka in Martin Porovne, čakajo le še na uradno
dovoljenje za predelavo mleka, ponudbo mlečnih izdelkov pa dopolnjuje še ponudba z njive - rdeča
pesa, kumarice, fižol ...

MEŠETAR

V prostoru za predelavo mleka: Martin, Francka in Matjaž

Pr' Benk so lani prejeli občinsko priznanje za urejeno 
kmetijo. "Rada imam pospravljeno, urejeno, veliko rož ...,"
je ob tem dejala Francka.

Cene klavnih polovic prašičjega mesa

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja v okviru tržno
informacijskega sistema pripravlja tudi tržno poročilo za
prašičje meso. Poglejmo povprečne cene prašičjih klavnih
trupov oz. polovic po posameznih razredih v lanskem de-
cembru in spremembe cen v primerjavi z novembrom!

Razred Povprečna cena Sprememba v primerjavi 
z novembrom

S 154,41 EUR/100 kg + 5,90 EUR + 3,97 %
E 144,05 EUR/100 kg + 5,47 EUR + 3,95 %
U 133,45 EUR/100 kg + 5,53 EUR + 4,32 %
R 128,12 EUR/100 kg + 0,91 EUR + 0,72 %
O 114,53 EUR/100 kg - 12,53 EUR - 9,86 %
P ni bilo zakola

In kaj kaže primerjava s cenami v drugih državah Evropske
unije? V Sloveniji je bila novembra cena za razred E (po
podatkih Evropske komisije) 138,40 evra za sto kilogramov
in je bila nekoliko višja kot v Evropski uniji, kjer je bilo pov-
prečje 137,39 evra. Med 27 članicami unije je bila cena naj-
nižja na Danskem - 126,23 evra in najvišja na Malti - 182
evrov. V sosedni Avstriji je bila cena 136,51 evra, v Italiji
153,52 evra, na Madžarskem 138,26 in v Nemčiji 144,62
evra za sto kilogramov. 
Poglejmo še cene v četrtem letošnjem tednu, to je med 24.
in 31. januarjem. Takrat je po podatkih agencije cena za raz-
red E znašala 125,25 evra za sto kilogramov in je bila nižja
kot v enakem lanskem tednu (128,38 evra) in nižja kot pred-
lani (130,26 evra). C. Z.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Kot navaja Ana Dem-
šar Benedičič, specialistka za
ekonomiko kmetijstva v
Kmetijsko gozdarskem zavo-
du Kranj, so do vračila dela
trošarine za leto 2010 upravi-
čeni kmetje, ki so 30. junija
lani imeli v uporabi toliko
kmetijskih zemljišč in gozda,
da je skupna normativna po-
raba znašala vsaj 540 litrov,
pa tudi tisti, ki niso imeli

kmetijskih zemljišč, a so raz-
polagali vsaj z desetimi hek-
tarji gozda. Vračilo trošarine
je možno uveljavljati le za de-
jansko porabljeno gorivo,
vendar največ do normativne
porabe, ki za njivo ali vrt, traj-
ne rastline na njivskih površi-
nah, rastlinjak, matičnjak,
trajni in barjanski travnik ali
ekstenzivni sadovnjak znaša
dvesto litrov na hektar, za vi-
nograd, intenzivni sadov-
njak, hmeljišče, oljčnik ali

drug trajni nasad 420 litrov,
za plantažo gozdnega drevja
petdeset litrov ter za gozd ali
kmetijsko zemljišče, poraslo
z gozdnim drevjem, 15 litrov
na hektar. Pri tem se upošte-
vajo površine kmetijskih
zemljišč, kot jih izkazujejo
Gerki (grafične enote rabe
zemljišč kmetijskih gospo-
darstev), in gozdne površine,
kot jih je na dan 30. junij
2010 izkazoval zemljiški ka-
taster. Kmetje morajo vlogo

za vračilo dela trošarine odda-
ti osebno ali poslati po pošti
pristojnemu carinskem orga-
nu najkasneje do 31. marca,
obrazec pa lahko dobijo v
enoti kmetijske svetovalne
službe ali si ga natisnejo s
spletne strani carine. Vlogi ni
treba dodajati dokazil o povr-
šini (te podatke po uradni
dolžnosti pridobi carinski or-
gan), treba pa je priložiti ori-
ginalne račune za kupljeno
gorivo. Veljajo računi za na-
kupe goriva na bencinskih
servisih in računi za strojne
storitve, na katerih je navede-
na tudi količina porabljenega
goriva. Carinski organ bo po
končanem postopku račune
vrnil upravičencu, ki pa jih
mora hraniti še deset let od
konca trošarinskega leta. 

Vračilo dela trošarine
Kmetje lahko do konca marca zahtevajo povrnitev 70 odstotkov trošarine
od lani kupljenega goriva za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije.

”Nič ne jamramo, treba je pozitivno razmišljati in z
veseljem delati,” pravi Francka in poudarja, da bodo
kmetje sedanjo gospodarsko krizo najbolj občutili ta-
krat, ko ljudje ne bodo imeli več denarja, da bi lahko
kupovali njihove pridelke in izdelke. 

Občina Šenčur obvešča, da je danes, 
v PETEK, 11. FEBRUARJA 2011,

na svoji spletni strani www.sencur.si in na oglasni deski
Občine Šenčur objavila 

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV 
ZA DODELITEV SREDSTEV ZA FINANCIRANJE IN

SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURNIH 
DEJAVNOSTI ZA LETO 2011, KI SE SOFINANCIRAJO

IZ PRORAČUNA OBČINE ŠENČUR.
Rok za prijavo na javni razpis je 11. MAREC 2011.
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Občina Šenčur obvešča, da je danes, 
v PETEK, 11. FEBRUARJA 2011,

na svoji spletni strani www.sencur.si in na oglasni deski
Občine Šenčur objavila 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV
NA PODROČJU SOCIALNO-HUMANITARNIH 

DEJAVNOSTI, KI SE SOFINANCIRAJO 
IZ PRORAČUNA OBČINE ŠENČUR ZA LETO 2011.

Rok za prijavo na javni razpis je 4. MAREC 2011.
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Ljubljana

Mednarodna razstava mačk

Felinološko društvo Ljubljana bo v soboto in nedeljo pripra-
vilo v prostorih Športnega društva GIB Ljubljana Šiška med-
narodno razstavo pasemskih mačk, na kateri bo sodelovalo
okoli dvesto mačk različnih pasem iz Avstrije, Češke, Hrva-
ške, Italije, Madžarske, Nemčije, Poljske, Slovaške in Slove-
nije. Obiskovalci razstave bodo lahko videli ponosne perzij-
ke, kratkodlake eksotke, svete birmanke s svilnato dlako, vit-
ke abesinke in njihove dolgodlake sestrične somalijke, ele-
gantne siamke, orientalke in balijke, "plišaste" kartuzije,
gole peterbalde, nakodrane rexe, ruske modre mačke, nor-
veške gozdne muce, brezrepe manxe itd., poleg pasemskih
pa tudi nepasemske mačke. Oba dneva se bo razstava zače-
la ob 10. uri, odločanje o najlepših mucah v posameznih ka-
tegorijah in na razstavi se bo začelo ob 16. uri, pol ure prej
pa bodo še posebna tekmovanja, med drugim izbor valenti-
novega mačjega para. C. Z.

Dovje

O gradnji objektov na kmetiji

Kmetijska svetovalna služba bo v torek, 15. februarja, z za-
četkom ob 9.30 pripravila v domu agrarne skupnosti na
Dovjem predavanje o gradnji nezahtevnih in pomožnih ob-
jektov na kmetiji. Predaval bo Franci Pavlin, specialist za ži-
vinorejo na Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj. C. Z.
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Alenka Bole Vrabec

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

Jelena Justin

Ko hodimo po Polhograj-
skem hribovju, se nam po-
gled vedno ustavi na čuvaju
Ljubljane, hribu, na katerega
je bil kar dvajset let prepove-
dan vzpon. Daleč naokrog je
znan po svojem radarju,
nanj pa vodijo številne dobro
markirane, ne prenaporne
poti. A če se ga lotimo iz do-
line, moramo premagati kar
nekaj višinske razlike. 

Mi se bomo Krima lotili s
parkirišča pod cerkvijo svete
Ane. Avtocesto zapustimo na
izvozu Brezovica. Nadaljuje-
mo proti Vrhniki in v križiš-
ču se usmerimo proti Podpe-
či. Nadaljujemo mimo Vna-
njih in Notranjih Goric do
Podpeči, kjer zavijemo desno
proti Kamniku pod Krimom.
Skozi Kamnik se zapeljemo
še pod cerkvico sv. Ane.

Pod cerkvijo je manjše par-
kirišče, kjer parkiramo in za-
čnemo z vzponom po kolo-
vozni poti. Kolovoz se zmer-
no vzpenja, vmes je pot sko-
raj položna, skozi gozd. Po
približno pol ure hoje se nam
z leve strani priključi pot z Je-
zera. Še nekaj metrov in pri-
demo do planine Planince.
Če se ozremo nazaj proti do-
lini, se precej daleč pod nami
pokaže Podpeško jezero, ki
ga domačini imenujejo tudi
Podkrimsko jezero. Na Planin-
ci nas bo pasji lajež opozoril,

kdo je tukaj gospodar. Nada-
ljujemo mimo nekaj hiš in že
smo na razcepu poti. Levo za-
vije steza do t. i. Ledene jame,
kjer je dolgo v poletje led, mi
pa zavijemo desno in se v
spodnjem delu zmerno, nato
pa strmeje vzpenjamo skozi
gozd. Takoj, ko zavijemo des-
no, je pot blatna in skoraj pre-
pričana sem, da je večino leta
tako. V nekaj minutah pride-
mo do cerkvice svetega To-
maža, ki je prvič omenjena
leta 1368 kot lovska kapela.
Postaviti naj bi jo dal ižanski
grof Auersperg v zahvalo za
rešitev pred medvedom.

Stranskih poti je precej,
zato bodimo pozorni na mar-
kacije. Pot skozi gozd, začne
pridobivati na strmini. Kma-
lu dosežemo narejeno široko
pot, ki spominja na nekakšno

mulatjero. Pot se strmo 
vzpne in vzpon ne mine, do-
kler ne dosežemo gozdne ce-
ste, ki pripelje na Krim. Do
vrha Krma lahko sledimo
omenjeni cesti in se mimo
križa ter po nekaj stopnicah
povzpnemo do Doma na Kri-
mu, lahko pa, ko dosežemo
gozdno cesto, zagrizemo v
bližnjico, ki nas pripelje do
vojaškega objekta, kjer zavije-
mo levo in že sedimo v to-
plem domu ob vročem čaju. 

Krim je čudovit razglednik;
le ob pravem vremenu ga
moramo obiskati. Pogled
proti severu je pogled na
Ljubljansko kotlino z Ljub-
ljanskim barjem, ki mu iz-
jemno kuliso delajo Kam-
niško-Savinjske Alpe, pa Ju-
lijci s Triglavom, Karavanke s
Stolom, v ospredju pa Polho-

grajsko hribovje, Blegoš in
Ratitovec. Na vzhodu je Po-
savsko hribovje, kjer domini-
ra Kum, pa Pohorje v ozadju.
Pogled proti jugovzhodu se
ustavi na Gorjancih. Na jugo-
zahodu vidimo Snežnik, Na-
nos, morda celo morje. 

Vrh Krima je tudi edinstve-
na spominska plošča, saj je
hrib predstavljal geodetsko
točko že v habsburški monar-
hiji, ko so delali prve katastr-
ske meritve Kranjske, Koro-
ške, Primorske, Goriške, Trsta
ter Istre s kvarnerskimi otoki. 

Sestopimo po poti vzpona,
lahko pa naredimo krožno
turo mimo Podpeškega jeze-
ra. Srečno!
Nadmorska višina: 1107 m
Višinska razlika: 807 m
Trajanje: 3 ure in 30 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Krim (1107 m)

Trigonometrična točka
Južni čuvaj Ljubljanskega barja. Ena najpomembnejših geodetskih točk v Sloveniji, saj so že v času
habsburške monarhije avstrijski zemljemerci tukaj postavili koordinacijsko izhodišče prve katastrske
izmere dežel.

Freyming-Merlebach sta
dva rudarska kraja v bližini
francosko-nemške meje, ki so
ju 1971 združili. Mrzlo, ve-
trovno vreme novembra ko-
nec sedemdesetih let prejš-
njega stoletja. Na turneji po
Franciji, Belgiji, Holandiji in
Nemčiji prebivamo pri naših
izseljencih in zdomcih. Plavo-
lasa Silvie, katere mož je pred-
delavec v jami, je kot kraljica v
skromni hiši rudarske koloni-
je. Mati sedmih otrok je ved-
no nasmejana in na prepišno
nedeljo pripravljena, da mi
pokaže 50 kilometrov oddalje-
ni Metz z mogočnimi utrdba-
mi in vitraji po cerkvah, me-
sto, ki je bilo zdaj francosko
zdaj nemško. Kaj pa nedelj-
sko kosilo? 

Poosebljeno sonce se na-
smeje in odgovori: "Saj bom
vse pripravila vnaprej. Peklo
se bo samo. Choucroute,

strasburški choucroute, zelo
slastno, če si zelo lačen. In
moji so vedno lačni." 

Metz naju sprejme v kristal-
ni, a mrzli svetlobi. Katedrala
sv. Štefana je mogočna, s pre-
krasnimi vitraji, med katerimi
jih je nekaj ustvaril Marc Cha-
gall in žarijo v močnih mo-
drih in rdečih odsevih svetopi-
semskih postav. 

"Če so ti vitraji všeč, pojdiva
še na kolodvor!" reče Silvie in
že stopava proti 300 metrov
dolgi, v mogočnem neoro-
manskem slogu z visokim
stolpom zgrajeni železniški
postaji (1904-1908), ki je bila
med prvo svetovno vojno pri-
ča grozljivih dogodkov. Ko se
moj pogled odvrne od pisanih
oken, v trafiki med francoski-
mi izdajami zagledam nem-
ško knjigo z naslovom: Katrin
wird Soldat (Katrin bo vojak)
Adrienne Thomas. Nikoli ni-

sem slišala zanjo. "Bilo ji je se-
demnajst let, ko je 1914 kot
sestra Rdečega križa začela
pomagati ranjencem, ki so
jih vozili na to postajo in je to
počela dve leti. Je židovskega
rodu in marsikaj je prestala,
preden je v času nacizma kot
begunka priromala v Ameri-
ko. Zdaj menda živi na Duna-
ju." (Knjigo sem si kupila za
spomin in doma odkrila, da
je eno najboljših del s proti-
vojno tematiko.)

Ko sva se vrnili v Freyming-
Merlebach, je bil choucroute
pečen, Silvijina hčerka pa je
naredila še limonin riž.

STRASBURŠKO KISLO
ZELJE 

Za 4 - 6 oseb potrebuje-
mo: 150 mesnate slanine, 700
g kislega zelja, 4 lovorjeve liste,
4 brinove jagode, 4 klinčke, 2

stroka česna, 2 majhni čebuli,
150 g svinjske trebuševine, 4
prekajene klobasice, 150 g na-
soljenih rebrc, četrt l mesne
juhe, lahko je iz kocke, 1 in pol
dl rdečega vina. 

Slanino narežemo na zelo
tenke rezine in z njimi obloži-
mo primeren pekač. Nanje na-
ložimo plast zelja in polovico
začimb. Čebulo narežemo na
drobne kockice in stremo če-
sen ter ju potresemo čez za-
čimbe. Naslednja plast so na
tanke rezine narezana trebuše-
vina, majhne prekajene kloba-
sice in rebrca, ki jih spet pre-
krijemo z zeljem. Krompir
olupimo in ga narežemo na
tanke rezine. Vrhnja plast je
spet zelje, na katero damo dru-
go polovico začimb. Zalijemo
z juho in vinom. Pečico ogreje-
mo na 200 stopinj, ventilator-
sko na 180 stopinj. Pečemo 80
minut in če se ob koncu peke

začne smoditi, prekrijemo pe-
kač z aluminijasto folijo.

LIMONIN RIŽ

Za 4 osebe potrebujemo: 2
skodelici riža, 1 skodelico medu,
pol l belega vina ali pol l kiselka-
stega sadnega soka, 4 neškroplje-
ne limone, 1 skodelico stepene
sladke smetane, vloženo sadje.

Dve skodelici riža s skodeli-
co medu skuhamo na zob v
pol l belega vina, če so jedci
otroci, vzamemo kiselkast
sadni sok. Med kuhan riž z vi-
licami umešamo sok 4 limon
in nastrgano lupinico 2 li-
mon. Posodo pustimo na to-
plem in počakamo, da se oku-
si prepojijo. Nato riž ohladi-
mo. Preden postrežemo,
umešano vanj skodelico ste-
pene sladke smetane. Zraven
se prileže vloženo sadje ali ne-
presladek kompot. 

Kislo zelje in od barv razvajena okna

Dom na Krimu / Foto: Jelena Justin

Razgled z vrha / Foto: Jelena Justin

Zadnji metri mimo križa proti vrhu Krima / Foto: Jelena Justin



Politična 
zaskrbljenost
svetnice 
o Komunali
Kranj povsem
odveč 

V Kranjskem glasu, prilogi
Gorenjskega glasa, ki je izšel 28.
januarja 2011, je svetnica mag.
Alenka Bratušek v rubriki
Mnenja občinskih svetnikov v
prispevku z naslovom Se že za-
čenja razprodaja občinskega
premoženja? med drugim izra-
zila skrb o preglednosti poslova-
nja javnega podjetja Komunala
Kranj v prihodnje, če se spreme-
ni družbena pogodba o ustano-
vitvi podjetja. Njene predpo-
stavke, da bodo občinski sveti
ustanoviteljic javnega podjetja
premalo obveščeni o poslovanju
komunalnega podjetja in da le-
to menda drvi naravnost v div-
jo privatizacijo, so, milo rečeno,
veliko sprenevedanje in ne
ustrezajo dejanskemu stanju.
Naravnost žaljivo pa je, da nas,

skupaj s koalicijskimi partnerji,
javno naziva z lažnivci samo
zato, ker se ne strinja s predlo-
gom sprememb.

Občine so se na seji Sveta
ustanoviteljev Komunale
Kranj 25. januarja 2011 dogo-
vorile, da v skladu z zakonsko
ureditvijo funkcije in naloge
nadzornega sveta prenesejo na
skupščino javnega podjetja, ki
bo opravljala nadzor delovanja
uprave. Tako bodo občine usta-
noviteljice prek skupščine dobi-
le možnost neposrednega odlo-
čanja o vseh javnih zadevah,
razen za tiste, ki jih po veljavni
zakonodaji neposredno izvršu-
jejo župani. V ta namen je po-
trebno spremeniti občinske od-
loke ustanoviteljic, kar nareku-
je tudi spremenjena zakonoda-
ja za področje gospodarskih
javnih služb. Verjamem, da so
predlagane spremembe v prid
krepitvi neposredne vloge usta-
noviteljic pri odločanju najviš-
jega organa javnega podjetja in
bo posledično poslovanje pod-
jetja še bolj pregledno kot doslej. 

Če me mag. Bratuškova
zmerja z lažnivcem samo
zato, ker sem podprl potrebne

spremembe v strukturi organov
javnega podjetja, ki nadzorne-
ga organa ne predvideva več in
nadzorne funkcije prenaša na
skupščino, potem ne razume,
da je to v prid demokraciji ter
zakonitosti in preglednosti po-
slovanja Komunale Kranj, če-
mur sem kot župan še posebej
zavezan. Seveda ima svetnica
vso pravico javno izražati svoje
mnenje o občinskih zadevah, le
da pri tem ni žaljiva. Tokrat-
no, v bran lastnim interesom,
grobo zmerjanje župana, ki le
vestno opravlja svojo funkcijo,
res ni bilo primerno za pred-
stavnico občanov v mestnem
svetu.

Mohor Bogataj, 
župan Mestne občine Kranj

Župani 
s koalicijo ali
brez nje

V Gorenjskem glasu je bil
dne 3. februarja 2011 objavljen
članek z naslovom Župani s

koalicijo ali brez nje, v kate-
rem je nekaj netočnosti, ki po
našem mnenju potrebujejo do-
datna pojasnila. Novinarka
med drugim navaja, da je
škofjeloški župan Miha Ješe
po lokalnih volitvah oblikoval
dvotretjinsko koalicijo, v kate-
ro stranka SD ni vstopila, saj
je "paktiranje" z SDS od so-
delovanja v (sicer bolj levo
obarvani) koaliciji odvrnilo
svetnici iz SD. V času, ko je
bila stranka SD povabljena
na pogovor z novoizvoljenim
županom, je imela glede na
rezultate volitev izvoljene tri
svetnike in ne dve svetnici,
kot je navedeno v članku. 

Pogajalsko skupino, ki je
bila sestavljena iz treh članov
predsedstva SD Škofja Loka
v sestavi: mag. Mirjam Jan -
Blažič, Dejan Meterc in Lidi-
ja Goljat Prelogar, je s skle-
pom določil OO SD Škofja
Loka. Zapis celotnega pogo-
vora z županom Ješetom, ka-
terega namen je po naši oceni
bil zgolj pridobivanje infor-
macij iz koalicijskega delova-
nja stranke SD v zadnjem
mandatu, ko so bili svetniki
in podžupanja dejavni na
številnih področij v naši obči-
ni, je zainteresirani javnosti
dostopen na sedežu stranke
SD Škofja Loka, Kidričeva
cesta 1, Škofja Loka. Nikakor
ne drži podatek, da sta se
svetnici SD sami odločali o
vstopu v koalicijo, saj je tudi
iz magnetograma tega edine-
ga sestanka z novoizvoljenim
županom razvidno, da
stranka SD ni bila povablje-
na v koalicijo, ampak je po-
sledično na pripravljalnem se-
stanku pred prvo konstitutiv-
no občinsko sejo od župana
mag. Miha Ješeta preprosto
izvedela, da je skupaj s stran-
kama SLS in N.Si ''pristala''
v opoziciji.

Lidija Goljat Prelogar
Svetnica Občinskega sveta

Občine Škofja Loka

20 petek, 11. februarja 2011
GORENJSKI GLAS

info@g-glas.siPISMA, KAŽIPOT

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, 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. MEDŽOGORJE: 7.- 9.
5.; 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.; ROGOZNICA: 16. - 19. 9., 10. - 17. 9.
(all-inclusive).

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

Alpe, kot jih vidijo ptice
Mojstrana - Predstavitev in pogovor o knjigi Alpe - kot jih vi-
dijo ptice s fotografom Matevžem Lenarčičem in soavtorjem
besedila Janezom Bizjakom bo v Slovenskem planinskem
muzeju v Mojstrani danes, v petek, 11. februarja, ob 19. uri.

Plesna večera v Galeriji Dali 
Kranj - Danes, v petek, 11. februarja, bo v Galeriji Dali od 20.
ure dalje plesni večer svinga z animacijo, ki jo vodita Darja Ov-
senik in Nejc Zupan. V okviru večera bo potekalo tudi zbiranje
prostovoljnih sredstev za družino v stiski. Jutri, v soboto, 12. fe-
bruarja, bo od 21. ure dalje plesni večer Prešernova milonga -
druženje plesalcev argentinskega tanga iz Slovenije in tujine.

Urica smeha z Boštjanom Gorencem - Pižamo
Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje - Stražišče vabi v sre-
do, 16. februarja, ob 18. uri v Šmartinski dom na urico sme-
ha z Boštjanom Gorencem - Pižamo, prevajalcem, glasbeni-
kom in igralcem.

Beseda kot zdravilo
Cerklje - Literarni večer z Egonom Renerjem ob glasbeni
spremljavi Jureta Vižentina bo v Petrovčevi hiši v Cerkljah
14. februarja ob 17. uri. 

Angleški večer
Cerklje - Družinski in mladinski center Cerklje vabi v sredo, 16. fe-
bruarja, ob 18. uri na Angleški večer, na katerem boste ob skode-
lici čaja lahko utrjevali znanje angleščine. Tema večera je šport.

Turnosmučarski izlet pod Križko steno
Kranjska Gora - Vodeni izlet TNP, turnosmučarski izlet pod Križ-
ko steno, bo jutri, v soboto, 12. februarja. Zborno mesto bo ob 8.
uri pri Hotelu Erika (ob cesti na Vršič) v Kranjski Gori. Prijave in
dodatne informacije: iztok.butinar@tnp.gov.si, tel.: 040/881 125.

Letovanje v Izoli in na Dugem otoku
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje - Stražišče vabi
od 10. do 13. marca na letovanje v Izolo. Prijavite se lahko še
do 21. februarja pri Mariji Bogataj po telefonu 04/2310 061 ali
041/706 673. Zbirajo tudi informativne prijave za letovanje na
Dugem otoku in Kornatih, ki bo potekalo od 28. junija do 1. ju-
lija. Informacije daje Jure Zupan po telefonu 040/696 163. 

Na Dovško babo
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk vabi na
zimski vzpon na Dovško babo (1891 m), ki bo v nedeljo, 13.
februarja. Prijave do petka, 11. februarja, Majda 051/336 635,
Sara 041/554 014, društvo 031/53 963. 

Na Stari tabor
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 17.
februarja, na pohod na Stari tabor (603 metre). Hoje bo za
dobre tri ure. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisar-
ni do ponedeljka, 14. februarja.

Po vrhovih južno od Vipave
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 19. fe-
bruarja pohod po vrhovih južno od Vipave. Tura je lažja,
hoje bo za približno pet ur. Prijave po tel.: 031/345 209 ali
531 55 44 v sredo in četrtek od 18. do 19.30.

Himalaja 2010
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk organizi-
ra predavanje Himalaja 2010 jutri, v soboto, 12. februarja, ob

PREDAVANJA

IZLETI

PRIREDITVE

Simon Šubic

Šenčur - Šenčurski Godlarji
so na višku priprav na letoš-
nji, že 21. pustni sprevod. V
njihovih prostorih tako pod
rokami Alojza Potočnika že
nastajajo nove maske iz
pene. Kot je v navadi, upodab-
ljajo predvsem politike in go-
spodarstvenike, ki so tako ali
drugače zaznamovali prete-
klo leto. "Navadno se v pust-
nem sprevodu spomnimo
negativnih stvari, ki pa jih
skušamo predstaviti na ša-
ljiv, bolj pozitiven način," ob
tem pravi predsednik šen-
čurskega društva Milan Suš-
nik. Letošnji sprevod Go-
dlarjev, ki jih je januarja po-
častila tudi Pošta Slovenije z
izdajo znamke s podobo nji-
hove maskote, bo precej za-
nimiva tudi za otroke, saj

med drugim mojster Alojz
izdeluje tudi maske junakov
iz risanih filmov. "Alojz je
zares spreten pri izdelavi
mask, tako da lahko po no-
vem pri Godlarjih občani na-
ročijo tudi izdelavo mask za
kakšne druge priložnosti, ne

samo za pust," dodaja Suš-
nik. Šenčurski Godlarji se
bodo s svojim sprevodom, v
katerem bo sodelovalo pri-
bližno dvesto članov, tudi le-
tos na pustno soboto (5. mar-
ca) predstavili pred super-
marketom Mercator na

Primskovem, po nekajlet-
nem premoru pa se na pova-
bilo kranjskega župana Mo-
horja Bogataja vračajo tudi v
središče Kranja. Pustna ne-
delja je seveda zopet rezervi-
rana za tradicionalno pustno
rajanje v središču Šenčurja.

Pri Godlarjih že nastajajo nove maske
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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.

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. 
NAKLO, Pivka, enostanovanjska hiša
160 m2, garaža za 3 avtom., let. 1964,
obnovljena 1985, na ravni sončni
parceli 987 m2. Cena: 270.000 EUR.

TRSTENIK, parcela za vikend, 796 m2,
sončna, z razgledom. Cena: 130 EUR/m2.

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

TRISOBNO, 65 m2, 1980. leta zgraje-
no stanovanje v bloku v Boh. Bistrici,
vsi priključki, ☎ 031/679-211 11000656

TRISOBNO stanovanje v hiši z zemljiš-
čem, garažo, kurilnico, ☎ 040/716-
525 11000729

ODDAM

GARAŽO in sobo, različne velikosti, v
Šenčurju, ☎ 041/840-115 11000684

STANOVANJE v starejši hiši, svoj
vhod, velik vrt, predvsem mlajšim upo-
kojencem, ☎ 04/20-24-520 11000717

STANOVANJSKE prostore, ceneje v
Kranju, Smledniška 35, ☎ 040/994-
890 11000727

GARSONJERO na Bledu, za daljši
čas, ☎ 041/850-406 11000665

ENOSOBNO stanovanje, opremljeno,
☎ 031/647-615 11000733

DVOSOBNO stanovanje na Koroški
Beli - Jesenice (najemnina + vsi stroški
cca 280 EUR), ☎ 041/500-943

11000660

DVOSOBNO stanovanje v individualni
hiši  - Radovljica, ☎ 041/663-335

11000681

NAJAMEM

ENOSOBNO stan. za daljši čas v
Šk.Loki (Trata) ali Kranju, do 250
EUR/mesec + stroški, ☎ 040/361-
860 11000747

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

VIKEND z vinogradom v bližini Trebnje-
ga, 52.000 EUR, ☎ 041/760-293

11000741

POSESTI
PRODAM

NA GOLNIKU sta naprodaj dve zazidlji-
vi parceli 665 m2 in 1.048 m2, ☎
040/204-184 11000677

ZAZIDLJIVO parcelo 700 m2, na le-
pem kraju v Šenčurju na Gorenjskem,
☎ 041/340-723 11000672

ZAZIDLJIVO parcelo, Cerklje - Zalog,
560  m2, vsi priključki, sončna, pravo-
kotna oblika, ☎ 051/809-022

11000679

ZAZIDLJIVO parcelo med Škofjo Loko
in Kranjem (Sveti Duh), cena 190
EUR/m2, ☎ 041/378-803

11000708

NAJAMEM

ZEMLJIŠČE, za dalj časa, za rejo konj
znotraj ombočja Kranj - Šenčur - Pred-
dvor - Kokrica. Nemočvirno, ravno, z
dobrim dostopom, možnost postavitve
lesenega zavetja ali toplarja, bližina
vode in elektrike, ☎ 041/598-009

11000694

NJIVO ali travnik na relaciji Kranj - Cer-
klje - Vodice, ☎ 040/190-509 11000659

NJIVO ali travnik na relaciji Kranj -
Škofja Loka z okolico, ☎ 041/711-691

11000686

TRAVNIK ali njivo v okolici Kranja, pla-
čilo po dogovoru, ☎ 059/20-16-18

11000744

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

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 ga-
raža 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 stanova-
nja, 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 ku-
hinja, dnevna soba s pečjo, spalnica in
kopalnica z WC), l. izgr. 1930, delno pre-
novljena 1995, ogrevanje klasično, 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 površi-
ne na parceli velikosti 262 m2, l. izgr.
1935, prenovljena l. 2002 - okna, vse in-
stalacije, kopalnica, CK na olje, dvoriš-
če, kjer je možno parkiranje za dva av-
tomobila, terasa s 115 m2 vrta, cena
175.000,00 EUR. 
Žiri, v centru mesta, visokopritlična tlo-
risa 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 izdela-
na po meri. 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Savska cesta, tlorisa 364 m2 na
parceli velikosti 884 m2, l. izgr. 1959, vi-
šina stropa 5m, objekt je možno upo-
rabljati za različne dejavnosti, urejen
dostop in lastno parkirišče, cena
160.000,00 EUR.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici, pri-
tličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900, že del-
no prenovljen, primeren za neživilsko
trgovino, cena 47.000,00 EUR.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski coni
v izmeri 5957 m2 za proizvodnjo, skla-
dišča, parkirišče, cena 144 EUR/m2 in
še pribl. 18 EUR/m2 za komunalni pri-
spevek.
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Rezultati 12. kroga 
- 9. februarja 2011

2, 6, 8, 18, 27, 36, 37 in 32

Lotko:
9 7 4 8 3 2

Loto PLUS:
2, 6, 8, 18, 23, 25, 31 in 38

Sklad 13. kroga za 
Sedmico: 430.000 EUR
Sklad 13. kroga za Lotka:

155.000 EUR
Sklad 13. kroga za PLUS:

200.000 EUR
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19. uri v krajevnem domu v Gozdu Martuljku. Predaval bo
Klemen Gričar.

Depresija
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek, 15. februarja, ob 16. uri na predavanje
in pogovor z naslovom Depresija. Predavanje, ki bo v druš-
tveni pisarni v Kranju na Oldhamski c. 14 (pri Vodovodnem
stolpu), vodi dr. Jurij Bon, specialist psihiater. 

Vitalis tečaj in Vitalis vadba
Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje - Stražišče vabi na Vi-
talis tečaj, ki bo potekal vsak torek od 15. februarja 
do 26. aprila od 10. ure do 12. ure v avli Šmartinskega doma.
Tečaj Vitalis vadbe bo potekal vsak četrtek od 17. februarja
do 28. aprila od 17. ure do 18. ure v avli Šmartinskega doma.
Prijave zbira Jure Zupan, tel. 040/696 163 do zasedbe pro-
stih mest, kjer lahko dobite tudi več informacij.

Likovna dela Jaka Kobala
Jesenice - Danes, v petek, 11. februarja, bodo ob 18. uri v Raz-
stavnem salonu Dolik odprli razstavo likovnih del slikarja,
člana Likovnega kluba Dolik Jaka Kobala.

Micki je treba moža
Preddvor - Dramska skupina kulturno umetniškega društva
Pod lipo Adergas bo jutri, v soboto, 12. februarja, ob 19. uri in
v nedeljo, 13. februarja, ob 18. uri gostovala s kmečko veseloi-
gro Micki je treba moža v Kulturnem domu v Preddvoru.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

OBVESTILA

www.gorenjskiglas.si

Moje pesmi moje sanje
Kranj - Delavnica Musike in Prešernovo gledališče Kranj va-
bita jutri, v soboto, 12. februarja, ob 18. uri v dvorano Gleda-
lišča Toneta Čufarja Jesenice na družinski muzikal Moje
pesmi moje sanje.

Ti nori tenorji
Bohinjska Češnjica - Gledališče Belansko, ki deluje v okviru
Kulturnega društva Bohinjska Bela, bo gledališko predstavo
Ti nori tenorji uprizorilo v nedeljo, 13. februarja, ob 19. uri v
Gasilskem domu v Bohinjski Češnjici.

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je v 86. letu starosti 
umrla naša draga teta

Jožefa Močnik
iz Radovljice, roj. v Kropi

Slovo od nje bo jutri, v soboto, 12. februarja 2011, 
ob 15. uri na pokopališču v Kropi. Žara bo od 10. ure 

dalje v tamkajšnji žalni vežici. 

Nečaki in nečakinje iz Krope, Brezovice 
in Radovljice z družinami

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

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

ODDAM

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

GARAŽE
KUPIM

GARAŽO v Šorlijevem naselju, ☎
031/544-735 11000726

ODDAM

GARAŽO na Planini pri kotlarni, ☎
040/296-753 11000674

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

VW passat, letnik 2002, 1.9 TDI, ka-
ravan, opravljen tehnični pregled, letna
vinjeta, ☎ 040/537-398 11000745

KUPIM

GOLF IV D, 5 vrat, 1. last., servisna
knjiga, let. 2001-2004, ohranjen,
prev. do 120.000 km, ☎ 041/722-
625 11000589

DRUGA VOZILA
PRODAM

KOMBI Opel vivario TDI, 1.9, decem-
ber 2004, lepo ohranjen, ☎ 041/
451-343 11000633

MOTORNA KOLESA
PRODAM

GILERA runner, letnik 2004, prev.
8.000 km, prvi last., servisna knjiga,
vse original, ☎ 031/200-535 11000749

MOTOR Gilera arizona Rx200, regi-
striran, ☎ 041/254-672 11000671

MOPED Tomos APN 4, ugodno, ☎
031/438-577 11000742

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 GUME, letne, 155/70/13 s platišči,
☎ 04/53-38-259, 031/853-163

11000723

4 PLATIŠČA z gumami Michelin,
195/65-15 za Opel astro, ☎ 04/53-
38-018 11000715

ALUMINIJASTA platišča BBS, 4
kom., 185/60-14, original za Audi,
BMW, VW, ugodno, ☎ 041/744-187

11000704

GUME - platišča za različne avte, aku-
mulatorji, preizkušeni  že od 10 EUR
naprej, od  40 - 135 Ah, ☎ 041/722-
625 11000590

TEHNIKA
PODARIM

2 STACIONARNA telefona Binatone in
Panasonic, Preddvor, ☎ 031/534-
946 11000732

DVA starejša barvna televizorja ter kar-
nise, ☎ 04/25-21-626, 031/256-
097 11000650

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

GRAFIČNA preša 390 EUR, modelir-
na plošča 90 EUR, graversko kiparski
voz 390 EUR, ☎ 040/609-604

11000688

STAR šivalni stroj Singer, še upora-
ben, primeren tudi za dekaracijo, ☎
04/20-24-520 11000718

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

DESKE in trame za ”fršolanje”, ☎
041/608-616 11000701

POCINKANO mrežo, višine 1.5 m, za
ograjo, ☎ 040/931-350 11000731

KUPIM

HLODOVINO hrasta in oreha, ☎
031/280-049 11000734

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

SUHA hrastova drva, 10 m3, cena 40
EUR, ☎ 051/879-601 11000669

SUHA drva, mešana, cca 30 m3,
cena  40 EUR/m3, ☎ 031/528-500

11000676

SUHA hrastova drva, ☎ 041/378-937
11000683

SUHA mešana drva, ☎ 031/688-234
11000705

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PROSIM, če mi kdo podari omare za
spalnico in francosko posteljo
200x160, ☎ 040/756-409 11000722

PRODAM

FRANCOSKO posteljo, 190 x 160
cm, dobro ohranjeno, ugodno, ☎
051/422-864 11000603

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,
cena 1.800 EUR, ☎ 040/377-559,
po 14. uri 11000494

PODARIM

KOMPLET starejših kuhinjskih ele-
mentov, ☎ 04/20-22-586, 041/551-
314 11000647

VRTNA OPREMA
PRODAM

VRTNA miza in klopi z naslonjali, iz
masivnega lesa, ☎ 041/665-360

11000678

HOBI
PRODAM

ZBIRKO značk v dveh albumih (800
kosov), ☎ 04/20-24-520

11000719

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE različnih velikosti, oblik,
motivov, ☎ 040/567-544

11000655

STARINE
KUPIM

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

11000537

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

KRZNENO jakno, št. 48, ugodno, ☎
040/818-840 11000689

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

MLADIČKE, stare 4 mesece, mešan-
čke med kraškim ovčarjem in nemško
ovčarko, kratkodlaki, cena od 30 do
60 EUR, ☎ 064/113-805

11000634

PODARIM

DOBRIM ljudem podarim ljubke, igrive
kužke, mešančke - manjše rasti, stare
4 mesece, ☎ 040/516-409

11000750

PSIČKA mešančka, manjše rasti, star
2 meseca, ☎ 041/724-921

11000730

ZAPUŠČENE mucke dobrim ljudem,
ki so sedaj že dobro hranjeni, ☎
04/25-51-618, 041/263-050

11000746

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CEPILEC za drva, sveder, zelo dobro
ohranjen, ☎ 041/450-680

11000648

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

11000554

KOSILNICO Buher in Gorenje Muta
maestral in vap Karher, ☎ 051/213-
206 11000673

NAKLADALNO prikolico in kosilnico
BCS, ☎ 04/53-38-244

11000743

TRAKTORJI Steyr, vitli, cepilci, motor-
ne žage Jonsered na zalogi, dostava
brezplačna Smrekca center Žabnica,
☎ 04/25-51-313 11000716

TRAKTORSKA kosilnica gaspado
175, dobro ohranjena, prodam, ☎
041/528-257, zvečer 11000667

KUPIM

TRAKTOR Same 35 KS ali podoben
ter star vprežni okopalnik in osipalnik,
☎ 041/608-765 11000664

TRAKTOR Imt ali Ursus, ☎ 041/206-
013 11000725

PRIDELKI
PRODAM

BELI jedilni krompir, ☎ 041/835-047
11000710

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

JEDILNI krompir ter teden dni starega
ČB bikca, ☎ 040/543-208

11000670

JEDILNI krompir, rdeči in beli, ☎
041/378-937 11000685

SEME žafranike in suhe gobe, ☎
04/23-28-363 11000720

SUHE gobe - jurčki, ☎ 041/961-310
11000658

VINO cviček in žganje sadjevec - Do-
lenska, pri kartuziji Pleterje, ☎
031/820-640 11000693

VINO CVIČEK zelo kakovosten z ana-
lizo, cena za liter 1,10 EUR oz. 1,30
EUR s prevozom, ☎ 041/697-815

11000740

ZGODNJI semenski krompir kifelčar,
0,80 EUR/kg, mlado zajkljo za pleme
in črno meto, ☎ 04/59-56-890

11000690

ZAMENJAM

SLAMO, okrogla bala za silažno in ku-
pim bikca sim., starega 2 meseca, ☎
04/25-22-610, 041/229-159

11000736

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 LS bikca, stara 1 teden, ☎ 031/
768-629 11000703

ČB BIKCA, starega 1 teden, ☎
031/850-370 11000702

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎
031/513-678 11000707

ČB BIKCA in kupim slamo, ☎ 04/53-
31-310, 041/970-056 11000712

ČB BIKCA, starega 7 dni ter jalovo
kravo, ugodno, ☎ 04/25-71-548,
040/800-278 11000721

ČB BIKCE, stare 10 dni in teličko, ☎
031/867-907

11000738

ČB TELICO v devetem mesecu brejo-
sti, ☎ 04/25-51-705, 031/616-647

11000711

JARKICE rjave, rdeče peteline, stare
20 tednov in kupim kravo, brejo, Hraše
5, ☎ 01/36-27-029

11000739

KOBILO križanko posavko, domače
vzreje, 4 leta, vozi v paru, ☎
031/652-310

11000663

KRAVO z drugim teletom, Tupaliče 9,
☎ 04/25-51-822

11000709

LS, ČB bikca in LS bikca, stara 7 dni,
☎ 031/745-612

11000666

OVCE jezersko-solčavske pasme, z
jagnjeti ali brez ter 5 ovac istrske pra-
menke možna tudi menjava za govedo,
teleta ali telico inp, ☎ 040/167-865

11000691

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev
in pol, ☎ 031/555-588, Luka

11000668

TELICO simentalko, brejo 7 mesecev
in kravo, 2. tele, ☎ 041/873-887

11000675

TELIČKO križanko, staro 20 dni, ☎
031/432-305 11000706

VEČ KOZ sanske pasme, različne sta-
rosti, ☎ 051/301-838 11000697

ZAJCA mešanca, starega 7 mesecev
in pol ter kupim ali menjam za zajkljo,
☎ 040/122-007 11000662

KUPIM

BIKA težkega okoli 400 kg in prodam
meso mladega bika, ☎ 031/387-021

11000695

BIKCA simentalca ali mesne pasme,
težkega od 200 do 300 kg, ☎ 04/51-
20-889, 031/505-005

11000661

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 041/608-616 11000696

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

11000500

TELICO simentalko, staro od 5 do 6
mesecev, ☎ 01/361-25-75

11000698

PODARIM

2 NAGAJIVA, že skoraj odrasla muc-
ka, ki sta vajena mačjega stranišča, ☎
041/979-780

11000692

OSTALO
PRODAM

3 LESENE stebre za kozolce in tovor-
ne sani na konjsko vprego, ☎ 04/25-
01-171

11000687

KOSTANJEVE kole za ureditev pašni-
kov, ☎ 04/51-81-086, 041/214-500

11000714

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

TELEFONSKI studio (prijetni delovni
pogoji) v Kranju išče izkušenega telefo-
nista. Baldrijan, d.o.o., Ul. M. Vadnova
19, Kranj, ☎ 0590/41/575,
040/415-556

11000724

ZAPOSLIMO sobarico in kuhinjsko
pomočnico (m/ž), nudimo redno delo-
vno razmerje ter stimulativno plačilo,
Preša, d.o.o., Cerklje, za Pension Za-
plata, Slovenska c. 51, Cerklje, ☎
031/637-088, 04/25-56-25011000529

IŠČEM

DELO - čiščenje, gospodinjska dela,
pomoč starejšim, Kranj z okolico, ☎
051/605-303 11000713

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

11000737

DELO - pomoč v gospod. - čiščenje, li-
kanje, varstvo otrok, pomoč starejšim,
imam izkušnje, ☎ 051/428-551

11000528

DELO - refleksna masaža stopal, ☎
041/589-821 11000680

DELO - Duo ”DI” z narodnozabavno
glasbo na ohcetih, obletnicah in zaba-
vah, ☎ 031/595-163 11000700

IŠČEMO delavca za pomoč pri monta-
ži oken in vrat iz Kranja. Starost do 50
let. LA, d.o.o., Ljubljanska c. 34 A,
Kranj, ☎ 041/653-203 11000682

STORITVE
ODDAM

RENT- A - KOMBI : potniški 8+1 in to-
vorni, Rondo trade, d.o.o., Kidričeva
51, Šk. Loka, ☎ 040/942-91211000563

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., Adergas
13, Cerklje, izvaja od temeljev do strehe,
notranji ometi, vse vrste fasad, kamnite
škarpe, adaptacije, urejanje in tlakova-
nje 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

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

ZASEBNI STIKI
40-LETNI moški iščem dekle za resno
zvezo, ☎ 041/281-343 11000699

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

PROFESOR telovadbe, 43 pomladi,
175 cm, športne postave, urejen, želi
spoznati žensko za diskretno avanturo.
Imam stanovanje v Ljubljani, sem pri-
jetnega videza. Oglasi se še danes, ne
bo ti žal, ☎ 031/695-370

11000657

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

11000076

RAZNO
PRODAM

NOVO SOBNO kolo in masažni stol,
ugodno ter ovco z jagnjetom, ☎
051/814-243 11000728

NOVO okno 140 x 148 in otroški vozi-
ček, ostalo po dogovoru., ☎ 04/20-
41-431 11000748

ZABOJNIK za smeti, nov, 240 litrov,
ugodno, možna dostava, ☎ 04/51-
82-720, 031/560-936 11000735
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ZAHVALA

V globoki žalosti sporočamo, da nas je zapustil dragi mož, ata
in stari ata

Nande Šubic
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in dobrim
sosedom za pomoč. Hvala za darovano cvetje, sveče in izražena
sožalja. Zahvaljujemo se zdravnici dr. Šubičevi za zdravljenje.
Hvala g. župnikoma, pevcem, ge. Cilki za poslovilne besede,
Sonji za velikodušnost, pogrebni službi Hipnos, trobentaču in
vsem, ki ste ga pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: žena Marica, hčerka Nada z možem Milanom, 
vnuka Damijan s Saro, Teja z Janezom

ZAHVALA

Ob odhodu v večnost naše mame

Marije Selan
roj. Kern

se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v času njene bolezni stali ob
strani. Hvaležni smo dr. Resmanovi in dr. Zidarjevi. Prav tako
hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste mamo pospremili k zadnjemu počitku. Zahvaljujemo se
g. župniku, ge. Francki, pevcem in pogrebni službi Jerič.

Vsi njeni
Trata, Kranj, Adergas

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec z Oddelka Zavarovanja

Leon Kern
rojen 1922

Od njega smo se poslovili v četrtek, 10. februarja 2011, na pokopališču v Kranju. 
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Kolektiv SMS

Na moj grob ne pozabite, 
rdeče rože nanj sadite.
Naj zeleni rožmarin
tukaj raste v moj spomin.
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V 54. letu starosti nas je nepričakovano, mnogo prezgodaj 
in brez slovesa zapustil naš dragi mož, ati, ata, brat, stric in 
prijatelj

Franc Oblak
s Stirpnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, sodelavcem in znancem ter podjetju Domel in njegovim
sodelavcem za izrečeno sožalje, darovano cvetje, sveče in denar-
no pomoč. Hvala ekipi NMP Škofja Loka, domačemu župniku
Damjanu Proštu in vsem somaševalcem, pevcem ter pogrebni
službi Akris za pomoč in organizacijo. Hvala škofjeloškim čebe-
larjem za lep poslovilni govor. Še enkrat iskrena hvala vsem
imenovanim in neimenovanim, ki ste ga v tako velikem številu
pospremili na zadnji poti.

Žalujoči: žena Rezka, sin Boštjan s Katarino, hčerki Andreja in
Jana z družinama ter sestri Milka in Stanka z družinama
Stirpnik, februar 2011

Ni te več na vrtu ne v hiši,
nič več glas se tvoj ne sliši.
Če lučko na grobu upihnil bo vihar,
v naših srcih je ne bo nikdar.

ZAHVALA

OSMRTNICA

Z bolečino v srcu sporočam, da nas je zapustil mož in oče

Božidar Megla
rojen 8. 4. 1940

Od njega se bomo poslovili danes, v petek, 11. februarja 2011,
ob 14. uri na kranjskem pokopališču.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je nenadoma in nepričakovano zapustil
naš dragi in nadvse dobri mož in ata

Andrej Franko
iz Škofje Loke

Ob težkem in bolečem slovesu od dragega pokojnika se iskreno 
zahvaljujemo vsem, ki ste z izrečenim sožaljem, toplimi beseda-
mi, darovanimi svečami in cvetjem obudili spomin na našega ne-
pozabnega očeta in nam v teh težkih trenutkih stali ob strani.
Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od njega. 
Posebno zahvalo izrekamo predstavnikom Društva izgnancev
Slovenije, Zveze združenj borcev Škofja Loka, SK Alpetour 
Škofja Loka, ŠD Partizan Škofja Loka, Občine Škofja Loka in so-
delavcem Šeširja. Zahvaljujemo se govornikom, gospe Minki
Markelj ter gospodom Francu Kemperlu, Jožetu Gostinčarju ter
Pavletu Oblaku za izrečene besede spomina nanj in na njegovo
nadvse bogato in ustvarjalno življenjsko pot.
Hvala vsem, ki ste ga spoštovali in ga imeli radi.

Žalujoči: žena Mara, otroci Tatjana, Andrej in Franci z družinami
ter ostalo sorodstvo
Škofja Loka, februar 2011

ZAHVALA

Anko Anzelm
Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, znancem in sose-
dom za izrečena sožalja, podarjene sveče in cvetje. Posebej se
zahvaljujemo kolektivu Alpetourja AP in Delavnice. Zahvaljuje-
mo se tudi g. govorniku, pogrebnikom, Navčku, župniku za
opravljen obred, pevcem za zapete žalostinke. Posebna zahvala
tudi osebju ZD Preddvor za dolgoletno zdravljenje. Vsem še
enkrat najlepša hvala.

Žalujoči: žena Ivica, sinova Boštjan in Matjaž z ženo Damjano
in vnučka Eva in Matej
Kokra, 3. februarja 2011

ZAHVALA

Sklenjeno je vse delo, besede, misli ... našega ata. Prišel je 
njegov čas in tiho je zaspal naš dragi

Frančišek Hrovat,
rojen 1915,
iz Stražišča pri Kranju.

Hvala vsem za pomoč, izraženo sožalje, podarjeno cvetje in
sveče. Hvaležni smo vsem, ki ste ga v tako velikem številu
spremljali k zadnjemu počitku.

V spomin na dragega moža, ata, brata in strica
vsi njegovi

Kranj, februar 2011

Nisi se izgubil kot zven v tihoto,
nisi odšel v nič in pozabo:
po tebi merim stvarem pomen
in tvojo pesem skušam peti za tabo.
T. Pavček

ZAHVALA

Najlepša hvala vsem, ki ste našo predrago

Mojco Košnik
rojeno 6. 8. 1962

spremljali na njeni zadnji poti, in tistim, ki ste jo v življenju
spoštovali in imeli radi. Hvala tudi vsem, ki ste nam stali in
nam še vedno stojite ob strani.
Naj vam Mojca ostane v lepem in trajnem spominu.

Mami Mici, Marko, Renata, Petra s Tomažem, Saro in Tajdo
Šenčur, februarja 2011

Vsem, ki ste nam stali ob strani!

Iz srca se vam zahvaljujemo za vse izrečeno sožalje, pomoč in podporo 
ob izgubi našega

Bojana Zajca

Marta, Matej in Teja z družinama

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je za vedno zapustila draga sestra, teta in svakinja

Ana Kuhar
p. d. Senožeška Ančka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom in znancem 
za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter darovane maše. 

Hvala gospodu patru Lovrencu Anžlju za lepo opravljen obred, pevcem Šenturškega
okteta, pogrebni službi Jerič ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

Kogar imaš rad, 
nikoli ne umre.
Le daleč, daleč je.

ZAHVALA

Po dolgoletni bolezni nas je v 77. letu starosti zapustil naš dragi
mož, oče, stric in bratranec

Jožef Roblek
z Zgornjega Brnika

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem,
sodelavcem in prijateljem za izrečena sožalja, darovane sveče, cvetje in
denarne prispevke. Posebna zahvala dobrim sosedom za vso pomoč v
najtežjih trenutkih in ob slovesu. Hvala dr. Beleharju, sestri Bernardi
in patronažni službi za dolgoletno zdravljenje ter zavodu Pelikan - 
Karitas za pomoč v zadnjih mesecih njegovega življenja. Hvala žup-
niku g. Stanetu Gradišku, pogrebni službi Pogrebnik, pevcem, troben-
taču in zvonarjem za lep poslovilni obred. Hvala tudi praporščakom,
gasilcem in vsem, ki ste našega ata pospremili na zadnjo pot. 

Žalujoči vsi njegovi
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Zoran Štucin:

"Upam, da je na prvem me-
stu kultura in šele potem za-
bava. Ta praznik mi veliko
pomeni, na takem dogodku
doživiš, kakšen vpliv je imel
Prešeren, ne samo v Kranju,
ampak tudi na Gorenjskem."
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Marija Bajc:

"Zelo lep praznik, še vedno
je praznik kulture na prvem
mestu. Meni veliko pomeni,
doma sem iz starega mest-
nega jedra Kranja. Smenj je
vsako leto boljši. Prazniki so
zato, da se ljudje razvedrijo."

Helena Berce:

"Zame je to praznik kulture.
Je vzdušje in pričakovanje
lepega. Na Prešernovem
smenju sem prvič, prišla
sem iz Ljubljane in me zelo
zanima, kako Prešernov
Kranj živi na ta dan."

Brigita Stržinar:

"Še vedno je to predvsem
praznik kulture. Prišla pa
sem tudi zato, da srečam
prijatelje. Prazniki, ne samo
ta, naj kar ostanejo in naj
služijo svojemu namenu."

Praznik kulture
Suzana P. Kovačič

Prešernov smenj na kulturni
praznik je v Kranj privabil
ogromno ljudi. Nekaj mi-
moidočih smo povprašali,
ali je to še vedno praznik
kulture, ali bolj praznik 
zabave in komerciale ...

Foto: Tina Dokl

Jaka Gorišek:

"Ja, je pravi praznik kulture.
Na Prešernov smenj sem
prišel, da počastim Prešer-
novo življenje. Veliko vem o
njem in rad praznujem ta
praznik."

Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno jasno, občasno delno oblačno. Jutri, v
soboto, bo delno jasno z zmerno oblačnostjo, v nedeljo pa
bo pretežno oblačno in povečini suho vreme.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Urša Peternel

Mojstrana - "Lani smo samo
enkrat zasneževali smučiš-
če, letos pa že trikrat, saj
nam je sneg dvakrat pobrala
odjuga. Stroški so veliki, zad-
njih pet let smo v minusu, 
a kljub temu vztrajamo," je
povedal Janez Zajšek iz pod-
jetja Zajšek o letošnji smu-
čarski sezoni na smučišču v
Mojstrani. Smučišče, ki ima
650 metrov dolgo vlečnico s
sidri, so sredi januarja za-
snežili z umetnim snegom,
tako da ta čas obratujejo vsak
dan, omogočajo pa tudi noč-
no smuko. Letos so tako na-
šteli že 35 smučarskih dni,
lani v celi sezoni trideset.
"Prek vikendov naštejemo
okrog 150 smučarjev na dan,
večji problem pa je med ted-
nom, ko včasih smuča samo
nekaj ljudi," je povedal Zaj-
šek. Med rednimi obisko-
valci smučišča je tudi gos-

podarska ministrica Darja 
Radić z družino, ki živi na
bližnji Hrušici, na smuko v
Mojstrano pa pridejo skoraj
vsak konec tedna. Na splet-
ni strani smučišča si je mo-
goče ogledati celo krajši film
z ministrico na smučkah v
glavni vlogi.

Zajškovi upajo, da bo do
zimskih počitnic še dovolj

mrzlih dni, da bodo lahko
izdelali še več umetnega
snega in bodo počitni-
karjem omogočili smuko.
"Upamo, da bo dovolj mraz,
da bomo še dodatno zasne-
ževali. Prek počitnic se za
obisk ne bojimo, sploh le-
tos, ko bodo enotne počitni-
ce po vsej Sloveniji. Če nam
bo uspelo obratovati do 10.

marca, pa bomo pokrili tu-
di stroške," je povedal Zaj-
šek. Kljub slabim sezonam 
zadnjih nekaj let pa Zajško-
vi z optimizmom gledajo v
prihodnost; po besedah Ja-
neza Zajška nestrpno čakajo
zlasti na odprtje hotela v
Mojstrani, kar bo zagotovo
povečalo tudi obisk na nji-
hovem smučišču.

V Mojstrani smuča tudi ministrica
Na smučišču v Mojstrani jim je odjuga letos že dvakrat pobrala ves sneg, a so naredili umetnega.

Ljubljana

Omejitve obiskov v bolnišnicah

Iz Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana pozi-
vajo vse obiskovalce, ki bi želeli obiskati svoje sorodnike,
prijatelje ali znance v glavni stavbi UKC Ljubljana, da so do
nadaljnjega prepovedani obiski v glavni stavbi, da bi zaščiti-
li paciente in tudi zaposlene zaradi preprečitve širjenja na-
lezljivih virusnih črevesnih obolenj. V Bolnišnici za gineko-
logijo in porodništvo Kranj so že od 24. decembra obiski
omejeni na eno zdravo odraslo osebo na dan. V Splošni bol-
nišnici Jesenice nimajo omejitve obiskov, ker ni povečanih
respiratornih obolenj, razen na pediatričnem oddelku, kjer
pa mlade paciente lahko obiskujejo le starši. V Bolnišnici
Golnik pa, kot je povedala asist. Mihaela Zidarn, dr. med.,
namestnica direktorja za strokovno področje: "Obiskovalce
ves čas opozarjamo na splošne previdnostne ukrepe pri 
obiskih, kot je razkuževanje rok in to, da morajo biti obisko-
valci zdravi. Stalno tudi velja, da se bolnike, ki se zdravijo 
na Oddelku za tuberkulozo, lahko obišče le po dogovoru 
z oddelčnim osebjem. Zaradi možnosti okužb obiske z
majhnimi otroki odsvetujemo. Obiskovalce prosimo, da
upoštevajo želje in počutje svojca in sobolnikov. Obiski naj
bodo posamični in za bolnika neobremenjujoči." S. K.

Kranjska Gora

Odlični rezultati zbiranja plastike in kovine

V občini Kranjska Gora so zadovoljni s prvimi rezultati od-
ločitve o drugačnem zbiranju plastične in kovinske embala-
že. Junija lani so namreč občanom začeli deliti posebne pla-
stične vreče, v katere ljudje zbirajo plastično in kovinsko
embalažo, vreče pa potem delavci javnega podjetja Komu-
nala enkrat tedensko odpeljejo izpred hiš. "V pol leta smo
tako zbrali 64.100 kilogramov plastične embalaže in ploče-
vink, kar je 51.620 kilogramov več, kot smo teh frakcij zbra-
li prek celega leta 2009, ko smo ločeno zbrali le 12.480 kilo-
gramov plastike in kovine," je zadovoljna direktorica javne-
ga podjetja Komunala Kranjska Gora Henrika Zupan. "Koli-
čina zbrane embalaže je zelo velika tudi zato, ker smo priče-
li zbirati embalažo po sistemu od vrat do vrat. Opazili pa
smo, da se je posledično povečala tudi količina zbranega
stekla in papirja iz zbiralnic, kar pomeni, da občani hkrati
razdelijo frakcije. Podatki kažejo, da smo glede ločevanja
odpadkov na izvoru na dobri poti," je še pojasnila Zupano-
va. V omenjenem obdobju so tako zbrali tudi 66.336 kilogra-
mov stekla (16.138 kg več kot v celem letu 2009) in 74.840
kilogramov papirja (7.140 kg več kot v letu 2009). M. A.

Urša Peternel

Bled - Lions klub Bled Golf
letos soorganizira že 9. od-
prto dobrodelno smučarsko
prvenstvo Lions Ski Open
2011, ki bo potekalo jutri, v
soboto, 12. februarja, v
Kranjski Gori. Soorganiza-

torji so Karitas Slovenija,
Rdeči križ Slovenija, Zveza
Lions klubov - Distrikt 129
Slovenija, Rotary Slovenija,
ZPMS ter Smučarska zveza
Slovenije. Na prireditvi
bodo zbirali denar za vzpo-
stavitev ljudske kuhinje v
Ljubljani, ki bo namenjena

vsem, ki si ne morejo pri-
voščiti dnevnega toplega
obroka, to je starejšim, bol-
nikom, brezdomcem, soci-
alno ogroženim družinam,
študentom, dijakom, mi-
grantom ... Dobrodelno tek-
movanje bo potekalo v dveh
sklopih, ob 15. uri se bo pri-

čel tek na smučeh, ob 19.
uri pa nočna veleslalomska
tekma. Obeh tekem se lah-
ko udeležijo vsi ljudje dobre
volje. V sklopu dobrodelne-
ga dogodka bo potekal za-
bavni program, srečelov in
dražba športnih dresov zna-
nih slovenskih športnikov
ter Gorenjevega hladilnika
Swarowski. V koncertnem
delu bo nastopil Matjaž Je-
len ter drugi znani pevci. 

Blejski lionisti za ljudsko kuhinjo
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GLASBENI GASILSKI
VEČER

Selški gasilci so z gasilskim večerom
napolnili športno dvorano v Železni-
kih. Izkupiček bodo namenili za
kombi.

26

LJUDJE

VIKEND POEZIJE

Jedilnica hotela Zlatorog je bila pol-
na, želodčki siti, ljudje zadovoljni.
Vikend poezije je uspel. Veselo in
kulturno je bilo tudi na Brezjah. V
Kranj pa prihajajo dinozavri. / Foto:

Tina Dokl

KULTURA

VIGENJC O KROPARSKI
STAVBNI DEDIŠČINI

Jubilejna deseta številka glasila Ko-
vaškega muzeja v Kropi je ubrana na
temo spomeniškovarstvene obrav-
nave Krope. Ob predstavitvi še razsta-
va o prenovah nekaterih fasad več sto
let starih hiš. 
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GLASOV ODER, KINO

soboto je bilo v
tržiškem kultur-
nem centru že tri-
deseto srečanje
odraslih pevskih

skupin Tržič poje, ki ga je
priredil tamkajšnji Javni
sklad za kulturne dejavnosti
(JSKD) v sodelovanju z obči-
no in Zvezo kulturnih orga-
nizacij Tržič. Na odru se je
zvrstilo devet pevskih zborov
in malih vokalnih skupin:
Mešani pevski zbor Kres iz
Kovorja ter fantovski kvintet
in mešani pevski zbor iz
Loma pod vodstvom Jožeta
Tišlerja, Kvartet Pueri canto-
rum z zborovodjem Vilijem
Bitencem, vokalna skupina
Carniolica in mešani pevski
zbor Kulturnega društva Ig-
nacij Hladnik pod vodstvom
Tomaža Megliča, vokalno in-
strumentalna skupina Zali
Rovt z zborovodjem Stane-
tom Grumom ter ženski pev-
ski zbor Kulturnega društva
Bistrica in Moški zbor Druš-
tva upokojencev Tržič pod
vodstvom Staneta Bitežnika.
"Za Tržič je bil to poseben

praznik, saj je bilo na enem
mestu mogoče slišati skoraj
vse kakovostne pevske skupi-
ne. Program je trajal debeli
dve uri, a imajo tržiški pevski
ustvarjalci marsikaj pokaza-
ti," je poudarila predsednica
zveze kulturnih organizacij
Metka Knific.
Nastopajoči so se predstavili
s skladbo slovenskega avtor-
ja, slovensko ljudsko pesmi-
jo in eno po lastnem izboru,
da bi trideseti pevski večer iz-
zvenel še bolj slavnostno, pa
je na željo organizatorja vsa-
ka skupina dodala še sklad-

bo, ki jo je napisal tržiški av-
tor ali pa opeva Tržič in oko-
lico. "Tržiške skladbe je bilo
prav zanimivo slišati. Neka-
tere so domačini poznali, na-
stopajoči pa so izbrali tudi
prav posebne in redko sliša-
ne skladbe, ki so prireditev
zaokrožile v prav svojsko ce-
loto," je ugotavljala Knifiče-
va. Strokovni spremljevalec
prireditve, ki jo je povezoval
David Ahačič, je bil Sebast-
jan Vrhovnik iz Kamnika,
njegovo oceno pa bodo na-
stopajoči dobili v naslednjih
dneh.

Na vseh tridesetih srečanjih je
sicer nastopil le zbor Društva
upokojencev Tržič, Franci Ša-
rabon pa je bil edini, ki je so-
deloval na vseh revijah kot di-
rigent ali pevec. Slednji je bil
pred tridesetimi leti tudi po-
budnik za organizacijo revije
tržiških pevskih zborov. "V
70-ih letih prejšnjega stoletja
sem poučeval tudi zbor v Dup-
ljah, s katerim smo se udele-
ževali revij v Kranju. Te revije
so zelo koristna stvar, saj se
zbori srečujejo in spoznavajo
med seboj, ocenjevalci jih oce-
nijo," ugotavlja Šarabon, ki je
pred tridesetimi leti Borisu
Kuburiču, sedanjemu koordi-
natorju tržiške izpostave
JSKD, predlagal, da bi organi-
zirali tudi srečanja tržiških
zborov. Prvo je leta 1982 v
dvorani poslovne stavbe Peka,
vmes so gostovali po šolah, ju-
bilejna, trideseta prireditev pa
je prvič gostovala v prenovljeni
dvorani kulturnega centra. 
Še pred pevsko revijo so v
razstavnih prostorih kultur-
nega centra odprli razstavo
dokumentarne fotografije
Janeza Eržena z naslovom
Jaz, gledalec. Na ogled bo
do konca marca.

TRŽIČ POJE ŽE TRIDESET LET
V Tržiču je bilo v soboto že trideseto srečanje odraslih pevskih skupin. Nastopilo je devet skupin, 
tokrat so predstavile tudi tržiške skladbe.

Ana Hartman

V

Del Moškega zbora Društva upokojencev Tržič, ki je edini
nastopil na vseh tridesetih pevskih srečanjih. / Foto: Tina Dokl

rostovoljno gasilsko
društvo Selca je mi-
nuli ponedeljek v
Železnikih priredi-
lo gasilski večer, s

katerim so zagotovili manj-
kajoči denar za nakup nove-
ga gasilskega vozila za pre-
voz moštva, ki naj bi ga prev-
zeli poleti. "Športna dvorana
je bila polna, tako množičen

obisk nas je presenetil. Treba
je vedeti, da take prireditve v
naših krajih še ni bilo, tudi
za naše društvo je bilo to ne-
kaj povsem novega. Večer je
uspel v vseh pogledih, naj-
bolj pa smo veseli, da smo za
naš okoliš naredili nekaj do-
brega in da so obiskovalci do-
mov odhajali zadovoljni," je
poudaril Matjaž Podrekar,
poveljnik selških gasilcev.

Za dobro glasbo in ples
dolgo v noč so skrbeli do-

mači ansambel Jeglič, pev-
ka Maja Triler, ki je prav
tako domačinka, Gorenjski
kvintet, ansambel Roka
Žlindre, vrhunec večera pa
je bil po besedah Matjaža
Podrekarja nastop Modrija-
nov in Ansambla Saša Av-
senika s pevko Majo Berce,
sicer članico PGD Selca, ki
jo domače občinstvo obožu-
je. Za dobro voljo je skrbel
povezovalec Franci Pod-
brežnik.

Denar za kombi, ki naj bi
stal okoli 25 tisoč evrov, so si-
cer gasilci zbirali skoraj dve
leti. V tem času so uspešno
izpeljali veselice s skupinami
Kingston, Mambo Kings,
Malibu, Kiki Band in Nušo
Derenda. "Nakup bomo fi-
nancirali sami. Kupili bomo
rabljeno vozilo, staro največ
tri ali štiri leta, in ga ustrezno
nadgradili, zamenjal pa bo
dvajset let star dotrajan kom-
bi," je še pojasnil Podrekar.

GLASBENI GASILSKI VEČER
Selški gasilci so z gasilskim večerom napolnili športno dvorano v Železnikih. Izkupiček bodo 
namenili za kombi.

Takole sta se v zaodrju pripravljala mešana pevska zbora iz
Kovorja in Loma. / Foto: Tina Dokl

Nastopil je tudi Kvartet Pueri cantorum. / Foto: Tina Dokl

Povezovalec David Ahačič in Franci Šarabon, ki je edini 
sodeloval na vseh revijah kot dirigent ali pevec. / Foto: Tina Dokl

Navdušil je tudi Gorenjski kvintet. Gasilci natakarji so si nadeli šrangarske obleke.

Petek, 11. 2.
18.15 BURLESKA
21.10, 23.30 ČRNI LABOD
15.55, 20.45, 23.05 DILEMA
16.45 GULLIVERJEVA POTOVANJA
18.00, 20.00, 22.00
GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D
19.00 JUTRI, KO SE JE ZAČELA VOJNA
18.45, 21.15, 23.45
MOJA NEPRAVA ŽENA
16.00 SAMOVA PUSTOLOVŠČINA 
3D sinh.
21.30, 23.59 ZELENI SRŠEN 3D
16.50 ZLATOLASKA
15.00, 17.10, 19.20 ZLATOLASKA 3D

Sobota, 12. 2.
18.15 BURLESKA
21.10, 23.30 ČRNI LABOD
13.00, 15.55, 20.45, 23.05 DILEMA
16.45 GULLIVERJEVA POTOVANJA
13.05, 18.00, 20.00, 22.00
GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D
14.00, 19.00
JUTRI, KO SE JE ZAČELA VOJNA
11.10, 13.45, 18.45, 21.15, 23.45
MOJA NEPRAVA ŽENA
11.05, 16.00
SAMOVA PUSTOLOVŠČINA 3D sinh.
21.30, 23.59 ZELENI SRŠEN 3D
11.50, 16.50 ZLATOLASKA
10.40, 12.50, 15.00, 17.10, 19.20
ZLATOLASKA 3D

Nedelja, 13. 2.
18.15 BURLESKA
21.10 ČRNI LABOD

13.00, 15.55, 20.45 DILEMA
16.45 GULLIVERJEVA POTOVANJA
13.05, 18.00, 20.00 
GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D
14.00, 19.00
JUTRI, KO SE JE ZAČELA VOJNA
11.10, 13.45, 18.45, 21.15 
MOJA NEPRAVA ŽENA
11.05, 16.00
SAMOVA PUSTOLOVŠČINA 3D sinh.
21.30 ZELENI SRŠEN 3D
11.50, 16.50 ZLATOLASKA
10.40, 12.50, 15.00, 17.10, 19.20
ZLATOLASKA 3D

Ponedeljek, 14. 2.
21.10 ČRNI LABOD
15.55 DILEMA
16.45 GULLIVERJEVA POTOVANJA
18.00, 20.00 
GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D
20.00 JUTRANJE VESELJE (premiera)
19.00 JUTRI, KO SE JE ZAČELA VOJNA
18.45, 21.15 
MOJA NEPRAVA ŽENA
16.00
SAMOVA PUSTOLOVŠČINA 3D sinh.
21.30 ZELENI SRŠEN 3D
16.50 ZLATOLASKA
15.00, 17.10, 19.20 ZLATOLASKA 3D

Petek, 11. 2., in sobota, 12. 2. 
19.00 SCOTT PILGRIM PROTI VSEM 

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

KINO ŽELEZAR, JESENICE

PLANET TUŠ KRANJ

KINO SPORED

Ana Hartman

P
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KULTURA

a slovenski kul-
turni praznik v
Kropi s kultur-
nim dogodkom
zaznamujejo v

Kovaškem muzeju, je že več-
letna tradicija, ki se ji tudi le-
tos niso izneverili. V torek so
domačini do zadnjega kotič-
ka napolnili galerijski pros-
tor v Klinarjevi hiši, kjer si-
cer domuje Kovaški muzej.
Razlog je bila tokrat tudi
predstavitev desete, jubilejne
številke Vigenjca, glasila mu-
zeja v Kropi. "Tudi deseta
številka Vigenjca je eden od
rezultatov dolgoletnega stro-
kovnega dela v muzeju," je
uvodoma povedala Verena
Štekar-Vidic, direktorica
Muzejev radovljiške občine,
katerih del je tudi Kovaški
muzej: "Če so se z muzejsko
dejavnostjo spočetka ljubi-
teljsko ukvarjali zavedni do-
mačini, so ti zdaj dragoceni
sodelavci profesionalnih
muzealcev." 

Najnovejšo številko Vi-
genjca je uredila etnologinja
in kulturna antropologinja
Kaja Beton. "Tokrat ne gre
za nekakšen povzetek prete-
klih številk. Nasprotno, to-
kratni Vigenjc je drugačen
od prejšnjih devetih, v kate-
rih smo predvsem predstav-
ljali način življenja, gospo-
darstvo, kulturno in zgodo-
vinsko podobo Krope in nje-
ne okolice. Zdaj predstavlja-
mo tematiko spomeniško-
varstvene obravnave Krope,
ki je vedno bolj aktualna in s
katero kraj živi še posebej od
leta 1953 naprej, ko je bila
Kropa, kot prvo naselje v Slo-
veniji, zaščitena kot kulturni
spomenik," je povedala Be-
tonova in dodala, da so bile
dodatna vzpodbuda za tako

številko glasila obnove kro-
parskih hiš po vodni ujmi
leta 2007. Takrat se je poka-
zala nujnost celotne enovite
obnove kraja. Vigenjc je torej
tokrat posvečen kroparski
stavbni dediščini in njeni
spomeniški zaščiti, večji del
avtoric člankov v njem pa
prihaja tudi s kranjske enote
Zavoda za varstvo kulturne
dediščine. "S tem želimo do-
mačinom tudi razjasniti ne-
katere pojme o pomenu spo-
meniške zaščite Krope, kar
mislim, da nam je avtorjem
v celoti uspelo." 

Povezovalni člen med
urednico muzeja in soavtori-
cami je bila Saša Roškar, ki
je od lanske pomladi s strani
kranjske enote ZVKD odgo-
vorna konservatorka za Kro-
po. "Poleti sem najbolj "za-
grizla" v delo na področju
stavbne dediščine v Kropi,
delali smo namreč na popo-
plavni sanaciji šestih fasad
starih hiš, jih temeljito son-
dirali, in v vsaki hiši predsta-
vili tisto plast ometa, ki je
bila najstarejša, najbolj po-

vedna. Lahko rečem, da so
fasade obnovljene v historič-
nem duhu," je povedala Ro-
škarjeva, prepričana, da so
tudi pri ljudeh dobili zaupa-
nje, predvsem zato, ker so ti
lahko dobili občutek, da so
se raziskovalnega dela tokrat
zelo temeljito lotili. Lastniki
posameznih hiš so tako spo-
znali, kako zanimive so bile
v preteklosti njihove hiše.
"Najstarejša je tako imeno-
vana Fovšaritnica s številko
Kropa 28, kjer so našli posli-
kavo, ki naj bi bila narejena
konec renesanse v drugi
polovici 16. stoletja." 

Z Vigenjcem sovpada tudi
tokratna razstava, ki so jo
pripravile avtorice člankov,
ki prihajajo s kranjske enote
zavoda. Zadovoljstvo je ob
sodelovanju Zavoda in mu-
zeja izrazil tudi njegov direk-
tor Miloš Ekar: "Kovaški mu-
zej se lahko pohvali s tradici-
jo izhajanja glasila, kot je Vi-
genjc, tokrat pa me še pose-
bej veseli, da smo svoje lah-
ko prispevali tudi sodelavci z
zavoda." 

"V desetih letih smo obja-
vili kar 68 člankov, pri tem
pa smo sodelovali z več kot
50 avtorji," je dodala vodja
Kovaškega muzeja kustodi-
nja Saša Florjančič, ki je pou-
darila pomen sodelovanja
domačinov, ki muzeju po-
magajo tudi z donacijami
različnega gradiva. Ob tej
priložnosti so Roku in Jože-
tu Gašperšiču podelili tudi
zahvalni listini za njuna pri-
spevka, prvemu za bogat fo-
tografski material, ki ga je
predal muzeju, drugemu pa
za skrbno avdio-vizualno do-
kumentiranje kulturnih do-
godkov in različnih projek-
tov, ki jih pripravljajo v mu-
zeju. "V načrtu imamo še
dve številki Vigenjca na
temo življenja v Kropi v 20.
stoletju. Prva bo izšla še le-
tos." Dogodek sta v glasbe-
nem nastopu popestrila vio-
linist Tomaž Pinter in kita-
rist Zoran Kaličanin, na
koncu pa ga je začinil tudi
"kriščov kopanče", ki ga je
pripravil muzejski sodelavec
Jože Eržen.

O KROPARSKI DEDIŠČINI
Jubilejna deseta številka glasila Kovaškega muzeja v Kropi je ubrana na temo spomeniškovarstvene
obravnave Krope. Ob predstavitvi še razstava o prenovah nekaterih fasad več sto let starih hiš. 

Igor Kavčič

D

Podnart

Počastili stoletnico rojstva Jožeta Vovka

V Podnartu so v soboto, 5. februarja, pripravili kulturni
večer v spomin pesniku Francetu Prešernu, hkrati pa so
počastili 100-letnico rojstva domačega pesnika in
pisatelja Jožeta Vovka, ki je bil doma s Češnjice pri Kropi.
Glavno vlogo na prireditvi sta imela pripovedovalec, kro-
nist Andrej Potočnik, ter Stane Mihelič, ki je pripravil
scenarij. Učenci lipniške in ovsiške šole so recitirali
Vovkove pesmi, prebrali nekaj odlomkov iz njegove knji-
ge Naš Buček in zaigrali igrico Butare, pomaranče in
suhe hruške, ki je prav tako nastala pod Vovkovim pere-
som, ter dva odlomka iz Zaplankarjev. Branka Konc je
tudi prebrala dve Vovkovi pesmi. Moški pevski zbor Pod-
nart je zapel pet pesmi, med njimi dve Prešernovi in tri
Vovkove, dve je uglasbil zborovodja in skladatelj Egi
Gašperšič. T. K.

Škofja Loka

Začetek III. Mednarodnega cikla koncertov

Jutri, v soboto, 12. februarja, ob 19. uri bo v Sokolskem
domu uvodni koncert v letošnji, že tretji po vrsti, Med-
narodni cikel koncertov. Predstavila se bosta dva odlična
godalna orkestra, domači Godalni orkester Arseia pod
vodstvom Armina Seška in gostujoči Godalni orkester
GŠ Elly Bašić iz Zagreba. Orkestra bosta izvajala skladbe
Telemanna, Williamsa, Piazzolle, Paganinija, Kumarja,
De Sarasateja, Heidricha, Štolcerja Slavenskega in Sre-
botnjaka.  I. K.

Kranj

Diham, da ne zaide zrak

Osrednji gost kulturi posvečenih dogodkov v Študijskem
oddelku Osrednje knjižnice Kranj je bil v torek Niko Gra-
fenauer, esejist, prevajalec, urednik med drugim tudi
vplivne Nove revije, predvsem pa pesnik obširnega opusa,
ki je dal s svojimi pesmimi v 60. letih močan zalet sloven-
ski poeziji in postal mogočen in samosvoj akter moderniz-
ma. Pogovor, ki ga je vodila Petra Puhar Kejžar, se je raz-
predal okrog vprašanj o smislu poezije, slovenskem jeziku
in Prešernu danes. Niko Grafenauer je s svojo zgovornost-
jo in tehtnimi razmišljanji, med katera sta sogovornika
ganljivo vpletala recitacije njegovih pesmi, navdušil polno
dvorano pozornih poslušalcev. Da je vitalen avtor in fasci-
nantna osebnost slovenske intelektualne elite, dokazuje
tudi razsežna knjiga pesmi in poetoloških študij Diham,

da ne zaide zrak, ki je izšla ob njegovi nedavni 70-letnici. V
uverturi nas je s svojo virtuoznostjo presenetil mladi vio-
linist Bela Horvat z Gimnazije Kranj. I. K. 

Spominska fotografija večine sodelavcev 10. številke Vigenjca / Foto: Igor Kavčič

Rezervacija in prodaja vstopnic pri
blagajni gledališča 

(telefon 04/20 10 200) 
ali preko spletne strani

www.kupikarto.si.
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Delavnica MUSIK E in 
Prešernovo gledališče Kranj

v sodelovanju z Občino 
Radovljica ob medijski pod-

pori Radia Ognjišče
Richard Rodgers, Oscar

Hammerstein II, Howard
Lindsay, Russel Crouse

MOJE PESMI MOJE SANJE
(The Sound of Music)

Po knjigi Hvalnica družine
Von Trapp Marie Auguste
Trapp. Uprizoritev po dogo-
voru z družbo JOSEF WEIN-
BERGER LIMITED v imenu R
& H Theatricals of New York.
Znameniti družinski muzikal
v režiji Matjaža Pograjca se
po odmevnih in razprodanih
ponovitvah na različnih slo-
venskih odrih znova vrača v
Prešernovo gledališče Kranj!

Sobota, 19. februarja, 
ob 18. uri - IZVEN

Martin Sperr
LOVSKE SCENE IZ 

SPODNJE BAVARSKE
Ljudska igra o lovu 

na "drugačne"
Režija: Ivica Buljan
Igrajo: Milena Zupančič, Kle-
men Mauhler, Vesna Vonči-
na, Darja Reichman, Anže
Zevnik, Marko Mandić, Pavel
Rakovec, Igor Štamulak, Ves-
na Jevnikar, Vesna Slapar, Pe-
ter Musevski, Vesna Pernar-
čič, Aljaž Tepina, Primož Pir-
nat, Robert Walt/Matjaž Viš-
nar ter člani simfoničnega or-
kestra Gimnazije Kranj
Lovske scene iz Spodnje Ba-
varske so ena tistih predstav,
pri katerih se zdi, da so se
prav vsi elementi združili v
odlično celoto. (Vesna Jurca
Tadel, Pogledi) 

Ponedeljek, 21. februarja,
ob 19.30 - IZVEN
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n res jih je, ob tej prilož-
nosti pa jo je župan 
Prevc znova obiskal, to-
krat v Centru slepih, sla-

bovidnih in starejših v Škof-
ji Loki, kjer čila stoletnica
prebiva zadnjih nekaj mese-
cev. Pred tem je bila dve leti
v domu starejših v Črnem
vrhu, dotlej pa doma v Že-
leznikih, kjer je še sama skr-
bela zase, ob pogostih obis-
kih nečakinj in nečakov. Ro-
jena je bila 7. februarja 1911
v veliki kmečki družini na
Češnjici v Selški dolini. V
Škofji Loki pri nunah je 
obiskovala meščansko šolo,
zaposlila se je v Lipu na 
Češnjici, kasneje Alplesu in 
delala v pisarni vse do upo-
kojitve. Dolga leta je delova-
la v domačem društvu upo-
kojencev v Železnikih. Rada
ima naravo in hribe: dokler
so jo noge dobro nosile, je
hodila vsako nedeljo po
maši daleč po prtovški cesti
in gledala na Ratitovec.
Nanj pa se je z nečakom
povzpela, ko ji je bilo že
krepko čez devetdeset let.
Rada je tudi kolesarila, na

pragu osemdesetih pa so 
jo nečaki prepričali, da cesta
ni več tako varna kot nekoč.
Sicer pa je rada delala na
vrtu, posedala na klopci
pred domačo hišo in pokle-
petala z domačini, ki so pri-
sedli. Veliko je brala in po-
slušala radio, čas si je kraj-
šala tudi s pletenjem roka-
vic in vezenjem prtičkov, ki

jih je potem poklonila do-
mačim ali znancem, pove
njena nečakinja. Svojih otrok
ni imela, so jo pa pogosto
obiskovali drugi sorodniki:
ima še najmlajšo sestro z
možem in veliko nečakov,
od Železnikov, Škofje Loke,
Sv. Duha, Ljubljane, Vele-
nja in Maribora. Radi jo obiš-
čejo, najraje pa vidi, da ne

pridejo vsi naenkrat. Tako so
se obiskovalci pri njej vsa
leta vrstili od njenega rojst-
nega dne 7. februarja do
godu 16. februarja. Ob njeni
stoletnici jo je  obiskal župan
Mihael Prevc, sorodniki pa
so pogostili tudi osebje Cen-
tra slepih, slabovidnih in sta-
rejših Škofja Loka, kjer lepo
skrbijo za njihovo Julko.

OD ROJSTNEGA DNE DO GODU
Če kdo, potem boste vi, Julka, dočakali sto let, je ob obisku takrat devetdesetletne Julke Kemperle 
dejal župan Železnikov Mihael Prevc.

Danica Zavrl Žlebir

I

Mladoporočenci

Na Jesenicah sta se 5. februarja poročila Elmas Begović
in Emina Hadžić, na Bledu 14. januarja Janez Grm in
Mojca Križ, 29. januarja Igor Kmetič in Klavdija Moho-
rič, 5. februarja Alen Arh in Darja Rozman ter Smiljan
Resman in Mojca Macuh, v Radovljici pa so se 22. 
januarja poročili Iztok Hrastnik in Jera Petriček ter Nejc
Zavrl in Nataša Planinc.

Novorojenčki

Minuli teden smo na
Gorenjskem dobili 45
novih prebivalcev. V Kra-
nju se je rodilo 19 deklic
in 14 dečkov. Najlažji je
bil deček, ki je tehtal
2580 gramov, najtežje-
mu dečku pa so natehta-
li štiri kilograme in pol.
Na Jesenicah je prvič za-
jokalo 8 deklic (med nji-
mi tudi dvojčici) in 4
dečki. Najlažja je bila de-
klica, ki je ob rojstvu teh-
tala 1970 gramov, naj-
težjemu dečku pa se je
kazalec na tehtnici usta-
vil pri 3670 gramih.
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Na Suhi pri Predosljah smo naleteli na zanimiv prizor. Za
moške ob okroglih obletnicah njihovega rojstnega dne
postavljajo mlaj, ženske pri njih pa dobijo na domače
dvorišče precej veliko rožo, pravzaprav vrtnico. Tokrat se 
je okoli šest metrov visoka cvetica, kjer so samo za cvet 
porabili kar dvanajst metrov blaga, znašla pri Roblekovih.
Mimi Roblek s Suhe je namreč praznovala šestdeset let. Na
fotografiji s soprogom Antonom in vnukinjo Nežo. A. B.
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Julka Kemperle je že tretja stoletnica v škofjeloškem domu starejših. Na sliki  z direktorico
škofjeloškega centra Silvo Košnjek. / Foto: Tina Dokl

o vstopite v picerijo
Gorenc v Kranju,
boste najverjetneje
najprej zagledali

prikupno Matejo Stare Hri-
bar in potem veliko krušno
peč, simpatične in prijazne
natakarice ter delovnega pi-
copeka. Mateja je direktorica
in lastnica, in čeprav je po izo-
brazbi univerzitetno diplo-
mirana pravnica, je njeno
delo povsem podrejeno go-
stilni. Kot pravijo sodelavke
in sodelavci, ima predolg, ve-
liko predolg vsakdanji delo-
vnik. Prosti čas uživa po mi-
nutah, redkeje po urah, kaj
šele po dnevih. Pa vendar:
kadar ni v piceriji, je diri-
gentka cerkvenega zborčka
na Brniku, je tudi pevka in
pianistka. Igranje na klavir
in petje sta njeni veliki lju-
bezni, ki ju občasno rada
deli tudi z gosti v gostilni. O
tem smo se prepričali že več-
krat tudi člani Glasovega
športnega društva. 

Ko smo med njenimi za-
poslenimi iskali mnenja o

njihovi šefici, smo dobili
skoraj samo pozitivne bese-
de. Skoraj zato, ker je bilo sli-
šati tudi eno slabo, in sicer:
prekomerna skrb za gostil-
no, preobremenjenost ali po
domače rečeno, preveč svo-
jega časa oziroma dneva na-
menja službi, zato njeno pri-
vatno življenje ni tako spro-
ščeno, kot bi moralo biti.
Tudi ko smo spraševali med
nekaterimi gosti, ki so se vsi
po vrsti izkazali za redne go-
ste, smo dobili podobne po-
hvale - najprej zaradi dobre
hrane, takoj za tem pa so po-

hvalili lastnico. Kljub temu
Matejo lahko srečate na Kr-
vavcu, saj je izvrstna smu-
čarka, ali nekje, kjer je odlič-
na glasba. Prejšnji teden je
praznovala svoj rojstni dan
na način, kot ga je vajena za-
dnja leta: delavno. Ves dan je
bila v piceriji in šele na željo
sodelavk in sodelavcev si je
dala malce več duška s po-
močjo šampanjca in gostov,
ki so ji želeli vse najlepše in
najboljše zdaj in v prihodnje,
tako da se je praznovanje po-
tegnilo tudi zunaj delovnega
urnika.

PRAZNOVALA JE DELAVNO
Miroslav Cvjetičanin

K

Mateja Stare Hribar
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. Delite osebno srečo z

bralci in vaše predloge

sporočite Alenki Brun

po e-pošti: 

alenka.brun@g-glas.si

ali po telefonu: 

041/699 005.

Presenetite,

razveselite, dodajte

piko na i dogodkom 

z objavo v 

Gorenjskem glasu. 



judje počnejo marsi-
kaj, mi potujemo s
temi avtomobili,"
smo še dan poprej

razlagali novinarjem, od
katerih je eden ob gledanju
v motor vprašal, ali se to
kdaj pokvari? "Pravzaprav
ne. Če pa že pride do kakš-
ne nezgode, nekaj rezerv-
nih delov imamo s seboj,"
smo odgovorili. Vse se da

popraviti, razen ..., hja, ra-
zen, če raznese avtomobil-
ski motor. 

Udarilo je, kot bi raznes-
lo manjšo bombo tam spre-
daj. Glasen pok, ropot kovi-
ne, smrad po olju in potem
tišina. Strah vzbujajoče.
Zgodilo se je na vrhu klan-
ca hitre ceste nekaj kilome-
trov iz mesta Rivne, več kot
350 kilometrov iz Kijeva v
smeri proti Lvovu, od kate-
rega nas je ločilo še slabih
200 kilometrov. Zapeljal

sem na odstavni pas. Ne da
bi pogledal pod pokrov mo-
torja, sem vedel, da je ta iz-
dihnil. Ko sem minuto kas-
neje v rokah držal razbite
kose bloka motorja, se niti
še nisem dobro zavedal, da
smo morda na koncu naše
poti. V Ukrajini, kjer v Kije-
vu menda le obstajata dva
spačka, seveda ni mogoče
dobiti novega motorja.
"Kam z avtom, vso prtljago,
bo treba nazaj v Kijev in po-
čakat prvo letalo za Sloveni-

jo?" mi po desni prehiteva
skozi možgane. Pokličem
Aljaža, ki je ustavil kilome-
ter nižje ob dnu klanca:
"Mašino je razneslo." 

Kaj storiti? Po glavi šviga
milijon misli. Če bi imel v
roki svinčnik in list papirja,
bi Einsteinovi relativnostni
teoriji lahko v trenutku na-
pisal dodatek. Padajočo
moralo je dvigovala potre-
ba po preživetju. Moramo
naprej, saj ni vsega konec.
Bomo že zdržali ...
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HUMOR, RAZVEDRILO

Ne, ni bila prehitra vožnja

Moški se je peljal z avtom, ko je opazil blisk prometne
kamere. Takoj je pomislil, da je bil slikan zaradi preko-
račitve hitrosti, hkrati pa je bil prepričan, da ni bil prehiter
... Za vsak primer se je še enkrat zapeljal okoli bloka in
mimo istega mesta, tokrat še počasneje kot prvič, ampak
kamera je spet zabliskala. Malo se mu je že zdelo smešno
in je naslednjič zapeljal še počasneje, ampak spet je 
zabliskalo. Še četrtič je poskusil z enakim uspehom. 
Zapeljal je mimo še petič, tokrat se je smejal v kamero, ki
je zabliskala, ko se je peljal mimo prav po polževo ... Dva
tedna kasneje je dobil pet položnic za plačilo kazni, ker je
vozil brez pripetega varnostnega pasu.

Policaj mu ne verjame

Nabrkljanega dolenceljna ustavi policaj:
"Ste kaj popili?"
"Ja. Sma bli u gastilni, ane tri litre je palu. Potli sma šli
u sosejdna gastilna, maja nova kelnarca, pa je Francelj
dau za runda, potli sma pa še h Jožet u zidanca zavil, pa
je tm palu še par litru."
"Boste pihali?"
"Kga je, pizdek, a mi ne verjameš?"

Na avtocesti tudi ne raste ... 

"Gospod doktor, zelo sem v skrbeh. Sramne dlačice so
mi nehale poganjati ..."
"Hmmm, kako pogosto pa imate spolne odnose?"
"Ja vsaj trikrat na dan."
"Draga gospa, ja kaj ste pa drugega pričakovali, saj tudi
na avtocesti ne more rasti trava!" 

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:

ahor je v Beli hiši do-
bil na voljo dvajset
minut. Kot poroča
Wiki Ejga (več o obis-

ku na njihovih spletnih stra-
neh), je naš premier pod vti-
som prejšnjega dne in sloven-
skega kulturnega praznika pr-
vih šestnajst minut izkoristil za
predstavitev najbolj znane Pre-
šernove pesmi. "Helou, a jem
Borut. Wan Prešern song, po-
ets ..., dej kol Willow - Vrba.
Oooo, Vrba my happy home
domestic village (o, Vrba sreč-
na draga vas domača), where
my fatherhouse is on the posi-
tion (kjer hiša mojega stoji oče-
ta), ohh, I Want to teach my-
self, but there was one snake,
very ugly snake (da b' uka žeja
me ne bila speljala bi goljfiva
kača). All that my heart want
on sugar base (vse kar srce si
sladkega obeta) in vse tako vse
do zadnjega verza: That nearest
neighbor San Marco watch on
me (da b bližnji sosed varoval
sv. Marka).

Ker so Borutu ostale le še šti-
ri minute, je v nadaljevanju te
moral izkoristiti še za kakšen
resen dogovor, saj je bil v ZDA
poslan z mandatom slovenske-
ga naroda. Vprašal je Obamo,
ali je on, glede na to, da mu je
ime Barack, v kakšnem sorodu
z egiptovskim predsednikom
Mubarakom. Obami so se za-
svetile oči in takoj sta se dogo-
vorila. Obama je seveda pri-
znal, da je z Mubarakom v dalj-
nem sorodstvu, le da je on z
vasi, zato tudi predpona Mu -
barack. Barack namreč v slo-
venskem prevodu pomeni
hiša, medtem ko Mubarak po-
meni hiša za krave oziroma
štala. 

Ker bi svojega sorodnika rad
rešil pred egiptovsko vstajo in
razjarjeno množico, je Obama
prosil Pahorja, če lahko Muba-
raku v Sloveniji damo zatočiš-
če. Da ima človek nekaj premo-
ženja, je lastnik nekaj hotelov,
otočkov, plaž in oaz, ter okrog
2000 kamel, v lasti pa ima tudi
eno izmed piramid iz Doline
kraljev. Borut je bil takoj za to,
saj gre za naš bratski narod iz

Egipta. Borut je v zameno za-
hteval velik ograjen prostor, v
poslovnem jeziku se temu
menda reče "turist resort" (turi-
stično naselje), kakršnega
Amerikanci menda imajo in bi
bil primeren za direktorske ka-
pacitete, kakršne so Ivan, Bo-
ško, Bine, Hilda, Igor in podo-
bni ... Obama mu je seveda ta-
koj ponudil Guantanamo, ki
menda slovi po izjemni klimi

in kjer so si med seboj vsi ena-
ki v oblekah barv stranke Za-
res. Dogovor na ravni Pahor -
Obama je začel veljati že danes,
kar je razvidno tudi iz fotografi-
je, ki smo jo posneli v zgodnjih
jutranjih urah. Kot lahko vidite,
je Mubarak svojo piramido že
preselil v Kranj na polje ob 
Bleiweisovi cesti, v bližino 
fakultetnega in srednješolske-
ga kompleksa.

Mali Brat

P

Igor Kavčič
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Takle zapis GPS koordinat bi si človek pribeležil ob kakšni
lepši priložnosti / Foto: Aljaž Stare

Prav žalostna scena, dva moška povešenih ramen v dežju
gledata v motor, ki ga ni več. / Foto: Darja Stare

S spačkom do Kijeva in nazaj (69)

GPS: N 50O 27’ 37.3”
... E 025o 50' 06.6", Višina 235, Najbližje križišče: E85&E40, Rivens'ka, UKR. GPS koordinate kraja, 
kjer je motor našega spačka končal svoje zemeljsko življenje.

Piramida že stoji v Kranju, menda pa občani iz Šorlijevega
naselja že sestavljajo civilno iniciativo in pišejo peticijo 
in zahtevajo prestavitev piramide drugam. Trenutno 
Mubarakova piramida namreč stoji na mestu, ki je pozimi
namenjeno progam za smučarski tek. / Fotomontaža: Ju Wan

MUBARAK SE SELI V KRANJ
Kot poroča Wiki Ejga, je slovenski premier Borut Pahor v sredo z Barackom Obamo sklenil dogovor 
o selitvi Mubaraka v Slovenijo, v zameno pa bodo Američani v Guantanamo sprejeli nekaj naših 
uspešnih poslovnežev (I. B., I. Z., H. T., B. Š., B. K. in še nekatere ...) 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Sonce in morje 2011"

Draga Tanja, dvakrat ste mi
že pravilno napovedali in me
potolažili, za kar sem vam ne-
izmerno hvaležna. Tokrat me
zanima moje zdravje na sploš-
no in ali se nadaljuje bolezen,
ki naj bi sedaj minila, ponovni
pregled bom imela čez pol
leta. Kako kaže zdravje moji
družini? Kakšno bo leto glede
financ in ali se nama z možem
obeta kakšna selitev v večje
stanovanje v prihodnosti? 

Splošni pogled vašega
zdravja je precej v redu. Blo-
kade iz preteklosti so se od-
stranile, in kot vidim, se po-
čutite veliko bolje. Seveda je
še prisoten strah, a ni potre-
ben. Bolezni ni več, kar vam
bo pokazal tudi pregled pri
zdravniku. Pri zdravju v vaši
družini ne vidim nič hujše-
ga, z moške strani se kaže
obremenjenost in obiski pri

zdravnikih, a se vse dobro
konča. Že na pomlad se
vam finance začnejo obra-
čati na bolje in potem samo
še naprej. Vsekakor vas čaka
selitev v večje stanovanje,
druga polovica leta bo zelo
zanimiva. Srečno.

"Nasmeh"

Pozdravljena, ne oglašam se
prvič, pripravljenih imam ne-
kaj novih vprašanj, ki so pri
meni trenutno zelo aktualna.
Kako bo z mojo novo službo?
Kako bo z mojim študijem,
mi ga uspe končati letos? In
najvažnejše, zdravje, skrbi me
moja vedno večja jeza na vse.
Ker mislim, da se samo name
vse zgrinja, da imam jaz naj-
več skrbi, in da samo od mene
pričakujejo, da vse naredim
takoj. To mi jemlje energijo že
celo življenje, rada bi nekaj
naredila na sebi.

Nova služba vam med dru-
gim prinaša tudi nove izzive.
In novi izzivi so tisti, ki jih
prav sedaj najbolj potrebuje-
te. Prihajate v obdobje, ko se
vam bo izredno hitro in veliko
dogajalo. Za dvome in razna
premišljevanja ne boste imeli
časa. Študij v tem letu dokon-
čate. Osebna stiska, ki jo pre-
življate, je čisto nekaj normal-
nega. Prišli ste do razpotja, ko
se dobro zavedate, da greste
lahko samo naprej in s pogle-
di v preteklost si naredite le
težke korake. Najboljši na-
svet, ki vam ga lahko dam, je,
da začnete sami sebe postav-
ljati na prvo mesto. In se vpra-
šate vsak dan sproti, kdo sem,
kaj sem, kam grem, kaj ho-
čem. In seveda naredite vse v
to smer, da se počutite srečni,
srečni sami s sabo, s svojimi
občutki. Mož si je ustvaril
okoli sebe svoj svet, v katerem
je skoraj zadovoljen. Starejše-

mu otroku se obeta daljša
pot, ki prinaša same dobre
spremembe. Mlajšemu pa vi-
dim preboj na čustvenem po-
dročju. Lep pozdrav.

"Bučka"

Pozdravljena, prvič se obra-
čam nate v upanju, da mi boš
znala pomagati in svetovati.
Zanima me, kako se bodo raz-
pletle stvari na ljubezenskem
področju, ali lahko pričakujem
vrnitev meni drage osebe? 

Vse skupaj se ti je res zaple-
tlo, a kot je videti, se tudi
razplete. Nobena juha se ne
poje vroča, pravijo in veliko-
krat je to res. Oba sta potre-
bovala malo časa zase. Lju-
bezen obnovita in vezo na-
daljujeta. Imej se lepo.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Še bolj boste začeli zaupati svojim občutkom, saj boste
spet dobili potrditev, ki vam pomeni zelo veliko. Na vseh
področjih vas bo v tem tednu spremljala sreča in nikomur
ne boste dovolili, da vam spremeni tok dogajanj.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Marsikaj bo padlo na vaša ramena, a kaj ko se ne boste
nič pritoževali in bo potem vse samoumevno, za vas in
tudi za druge, ki vam bodo bremena nalagali. Razmišljali
boste o večji investiciji, a sedaj ni pravi čas za to.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Sredi tedna boste kar naenkrat padli v osebno krizo, a to
bo le opozorilo pred nujnimi spremembami. Tega, da v
zadnjem času niste naredili prav nič zase, ste se prepo-
zno zavedeli. Dodatno boste nemirni tudi zato, ker vas bo
nekdo postavil pred dejstvo.

Rak (22. junija - 22. julija)
Če si boste še naprej zatiskali oči pred resnico, se bodo
težave le stopnjevale, ne bodo pa izginile, kot včasih pri-
čakujete in ste potem jezni na ves svet, ker ni tako. Že z
malo truda vam bo uspelo najti skupno besedo, tako v
partnerstvu kot tudi v delovnem okolju.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Zaenkrat še ne morete pričakovati, da se vam bodo rešile
finančne težave, kar pa seveda ne pomeni, da se ne bodo.
Le počakati morate še malo. Pogovori, ki jih boste imeli
glede posla, bodo uspešni, le previdni bodite pri obljubah.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Obetajo se vam spremembe glede delovnega mesta. Sam
pogovor vam ne bo takoj sprožil dobrih občutkov, potreb-
no bo še kaj več. V ljubezni se stanje ne bo bistveno spre-
menilo, niti se ne more, saj še vedno niste izpolnili danih
obljub. 

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Vse dni v tednu se boste obremenjevali s tujimi težavami.
Takoj ko se ene rešijo, se drugod pokažejo druge. Ker ste
določene ljudi razvajali, je za njih normalno, da iščejo po-
moč pri vas. Vse lepo in prav, a glejte, da za vas na kon-
cu ne zmanjka časa.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Ne boste se preveč obremenjevali, ko boste izvedeli za
spremembe, enostavno se boste prepustili toku dogaja-
nja in čakali, kaj bo prineslo sproti. Pripravljali se boste za
večji nakup, kar vam bo tudi uspelo.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Pred vami je niz dobrih presenečenj, in še bolj se bo po-
trdilo dejstvo, da je vsaka stvar ob svojem času. S tem, ko
boste dobili oporo od prijatelja in tudi od drugih v doma-
čem okolju, se vam bo odprlo novo obzorje. Kaj je moč
uma in podzavesti, pa dobro veste. 

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
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 jezi, ker ste
ga postavili na stranski tir. Ne odlašajte več in si vzemite
čas.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Če hočete biti še naprej uspešni in nadaljevati po ravni
poti, je edini način, da poravnate stare račune. V tem pri-
meru pa ne gre samo za finance. Pred vami so nenadne
spremembe in nikar se jih ne branite, ampak se prepustite.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Odnos s srčno osebo se vam bo zapletel, zato ne boste
več tako zelo verjeli v svoje odločitve. Prišel je čas, ko se
boste morali ljubljeni osebi bolj posvetiti, če boste hoteli
obdržati tisto, kar imate. Sobota bo vaš dober dan. 

"Sanjala sem, da se z avtom
vzpenjamo vedno višje po as-
faltni cesti, ki je postajala
vedno ožja. Ob cesti pa so
rasle tako visoke in goste
smreke, da nisi videl skoznje,
prav tako jim nisi videl vrha.
Čeprav je bil dan, je na cesti
bila skoraj tema, ker smreke
niso prepuščale svetlobe. Ko
smo prispeli na vrh, se je avto
ustavil na neki ploščadi, ki pa
je bila porozna, tako da si
skoraj videl skoznjo in ves čas
me je bilo strah, da bo vse
skupaj popokalo in bomo
zgrmeli v globino. Potem
smo se naenkrat znašli ob
nekih razpadajočih truplih in
povsod je bilo polno las.
Nato sem se zbudila."

Milica

Draga Milica,
avtomobil je simbol svobo-
de, neodvisnosti in osebne
energije. Za razlago tega

simbola je pomemben voz-
nik: če si vozila sama, se sa-
nje lahko navezujejo na to,
da imaš trenutno situacijo
trdno v rokah in da stojiš za
svojimi odločitvami. Če pa
je vozil kdo drug, lahko sim-
bol namiguje na preveliko
odvisnost od mnenja dru-
gih ljudi, kar negativno vpli-
va na tvojo sposobnost od-
ločanja. Cesta je zelo zgo-
voren simbol - zrcali na-
mreč trenutno življenjsko
pot in kaže, kako se bo od-
vijala bližnja prihodnost. V
tvojih sanjah je postajala
vedno ožja, kar namiguje
na to, da je smer, ki si jo v
realnosti izbrala, zelo
vprašljiva. Ozka cesta lahko
izraža tudi tvoje občutke
utesnjenosti, morda čutiš,
da te nekaj ali nekdo na tvo-
ji poti ovira. Ob cesti so ras-
le goste smreke, ki niso pre-
puščale svetlobe. Smreke

imajo v tvojih sanjah zelo
dvoumno sporočilo. Po eni
strani izraža tudi ta scena
negotovost in oviranje. Go-
ste smreke se namreč po-
gosto pojavijo, ko izgubimo
orientacijo v realnosti. V
prihajajočem času moraš
zaupati predvsem sebi in
svoji intuiciji in uporabiti
vso znanje, ki si ga pridobi-
la do sedaj. V ljudski tradici-
ji je smreka opozorilni sim-
bol pred neiskrenimi prija-
telji: zaupaj sebi in svojim
sposobnostim, da ne boš utr-
pela škode! Po drugi strani
so smreke zelo pozitiven
simbol. Kažejo nov začetek,
zrelost in duhovno rast. So
simbol upanja, pozitivnih
možnosti in blaginje. Pogo-
sto so tudi znamenje notra-
njega veselja in trdnega
zdravja. Porozna ploščad,
na kateri stojiš, je zopet
opozorilo, dobro premisli o

svojih načrtih in o načinu
njihove realizacije. Vse sku-
paj stoji na majavih teme-
ljih. Zaključna scena je zr-
calo tvoje notranjosti in na-
miguje na trdno zasidrane
komplekse. Trupla simboli-
zirajo napake, krivdo in ne-
uspehe iz preteklosti. Kljub
temu da so te zgodbe že
urejene in bi se morala od
teh odmirajočih čustev že
zdavnaj ločiti, te še vedno
obremenjujejo in notranje
zastrupljajo. Nujno se reši
takšnih občutij, saj tako ne-
hote in nezavedno ustvar-
jaš in privabljaš negativne
okoliščine in s tem nove in
nove bolečine. Tudi lasje so
simbol moči in povedo, ko-
liko se ceniš. Ker ležijo vse-
povsod naokoli, simbolizi-
rajo izgubljeno samospo-
štovanje in zapravljeno živ-
ljenjsko energijo. Nujno
premisli o svoji notranji na-
ravnanosti, reši se negativ-
nih čustev ter osmisli prete-
kle izkušnje, ki so bile nujne
za nadaljnjo rast. Le tako ti
bo uspelo izbrati prave od-
ločitve. 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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NAGRADNA KRIŽANKA
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, 23. februarja 2011, na Gorenjski glas, Bleiweisova
cesta 4, 4000 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.
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25 odstotkov popusta, 
darilo in še kavica!
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)!

NA OGLEDU JAME PEKEL
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okrat je hotel Zla-
torog deloval to-
plo, prijetno in
domače. Ker so
vikend poezije

lani organizirali prvič, ljudje
so se odzvali, so ga letos po-
novili. V ponedeljek zvečer
so se v Bohinju gosti hotela
Bohinj in hotela Zlatorog
najprej odpravili na sprehod
v družbi Franceta in Julije. V
soju bakel in svetilk ter ob
poeziji so se sprehodili po
Ukancu. Po vrnitvi v hotel so
se pogreli ob skodelici čaja
ali kuhanega vina. V avli ho-
tela jih je pričakala Zlatoro-

gova tržnica, kjer so lahko
kupili bohinjske tradicional-
ne izdelke, sledila je večerja,
pripravljena po kuharici iz
Prešernovega časa. Kulturni
program je spremljal tudi
večerjo. France in Julija sta
povedala nekaj besed o Pre-
šernu, prebrala kakšno nje-
govo pesem, ob zvokih citer,
na katere je zaigrala Tjaša
Repinc, so ješprenova župa,
knedlc na govej žup, bohinsk
narezk', jetrna pašteta, prata,
filana raca, postrv, tenstan
krompir, ta rdeč zele, mlinci,
ajdova kaša z jurčk', kavina
strjenka, vinski žele s figo in
orehova potica še bolj teknili,
za konec pa je zaplesala Fol-
klorna skupina Srednja vas. 

V počastitev kulturnega
praznika je bilo veselo tudi v
Domu krajanov na Brezjah.
Krajevna skupnost Brezje in
Kulturno društvo Brezje sta
priredila prijeten sobotni
večer - slavnostno akademi-
jo, kjer so proslavljali tudi tri-
deseto obletnico prve uprizo-
ritve veseloigre Županova
Micka v izvedbi domače ig-
ralske zasedbe KD Brezje.
Na odru se je predstavila
'stara' igralska zasedba iz-
pred tridesetih let ter zaigra-
la odlomek iz omenjene Žu-
panove Micke, občinstvo pa
se je nasmejalo tudi mlajši
igralski zasedbi Smeh teatru,
ki je navdušil z odlomkom iz
komedije Marjeta in ljubim-

ci. Z ljudsko glasbo ter ugla-
šeno Prešernovo poezijo sta
nastopila še mešana pevska
zbora Ljubno in Anton To-
maž Linhart iz Radovljice, za
piko na i pa je poskrbela
tamburaška skupina iz Ko-
stela Prifarski muzikantje.

Danes pa se v avli kranjske-
ga Planeta Tušzačne zanimiva
razstava, ki vključuje do dvaj-
set računalniško vodenih dino-
zavrov v naravni velikosti. Di-
nozavri se bodo predstavili s ti-
pičnimi glasovi in gibi, na
ogled pa bodo do 22. februarja.
Razstavo bodo spremljali do-
godki, prireditve, ples, ustvar-
jalne delavnice za otroke ter
številne akcije in popusti v tr-
govinah in lokalih Planeta Tuš. 

DRUŽABNA KRONIKA

VIKEND POEZIJE
Jedilnica hotela Zlatorog je bila polna, želodčki siti, ljudje zadovoljni. Vikend poezije je uspel. Veselo
in kulturno je bilo tudi na Brezjah. V Kranj pa prihaja poslastica za ljubitelje dinozavrov. Razstava,
kjer najdaljši med njimi meri devet, najstrašnejši pa je visok kar pet metrov.

Po sprehodu z Julijo in Prešernom so se kulturno
razpoloženi pohodniki pogreli ob kuhanem vinu ali čaju.

Kuhar Robert Krušič iz Ljubljane in vodja hotela Zlatorog
Polona Tisovnik / Foto: Tina Dokl

Stara igralska zasedba z Brezij: Alenka Zor Kunej, Brane
Šmitek, Blaž Praprotnik ter mentorica Bernarda Podlipnik.

Odlomek iz komedije Marjeta in ljubimci je natrpano 
dvorano navdušil. / Foto: Anka Bulovec

A. Brun, A. Bulovec

T

Med gosti hotela smo naleteli tudi na Terezijo Stets iz 
Berlina, ki je po rodu Ptujčanka. / Foto: Tina Dokl

Rdečelasa Miranda spet mama

Igralko Cynthio Nixon (44) poznamo po
vlogi rdečelase odvetnice Mirande iz
Seksa v mestu. V resničnem svetu pa se
je Cynthia pred dobrimi desetimi leti za-
ljubila v žensko in se odločila, da z njo
ostane. Ima že dva otroka iz petnajstlet-
ne veze z Dannyem Mozesom, sedaj pa

je s svojo zaročenko Christine Marinoni (43) povila še
sina Maxa Ellingtona. Rodila je Christine, zanjo pa je to
prvi otrok. Drugače pa dekleti že nekaj let živita skupaj
na Manhattnu s Cynhijinima otrokoma Samantho (14)
in Charlesom (8).

Lindsay Lohan ima rada ogrlice

Trenutno se Lindsay Lohan (24) ukvarja
z novo obtožbo. Ukradla naj bi 2500 do-
larjev vredno zlato ogrlico. Če jo obtoži-
jo, ji grozi do treh let in pol zapora. Njen
odvetnik zanika, da je ogrlica ukradena,
čeprav to v zadnjih časih ni prva tovrst-
na obtožba za bivšo Disneyjevo zvezdni-

co, ki jo na filmskem platnu vse redkeje vidimo.

La Lecture prodali za 25 milijonov funtov

Slika Pabla Picasssa, ki upodablja mlado
ljubico Marie-Therese Walter, je bila na
avkciji v Londonu prodana za dobrih
25,2 milijona funtov - kar je skoraj tride-
set milijonov evrov, čeprav so računali,
da bodo zanjo iztržili največ 18 milijonov
funtov. La Lecture je kupil anonimni te-

lefonski kupec, že samo po šestih minutah boja med
ponudniki. Walterjeva je ena tistih ljubic, ki jo je Picasso
upodobil na več svojih slikah. Ko ga je spoznala, je bila
stara komaj 17 let. 

Zla kraljica Julija Roberts

Brata Grimm in njuna Sneguljčica spet
prihajajo na filmska platna. Tokratna
Sneguljčica je že našla svojo zlo mater
oziroma kraljico. Igrala naj bi jo Julia Ro-
berts, film pa bodo začeli snemati apri-
la. Ustvarjalci filma pravijo, da je bila Ju-
lija njihova prva in edina izbira za kralji-

co, saj je igralska ikona, ki se bo znašla v vlogi na njej
značilen način, tako kot le ona zna. Seveda ljudje že ugi-
bajo, kdo bo igral Sneguljčico.

VRTIMO GLOBUS

Mojca Luzar, Irma Zupanc, Anica Gartner in Primož Korošec
so se predstavili na Zlatorogovi tržnici. / Foto: Tina Dokl

Lahko bi rekli, da je folklora njen način življenja. 
Triindvajsetletna Kranjčanka Snežana Maksimović je
namreč umetniški vodja Srbskega kulturno prosvetnega
društva Sv. Sava Kranj. / Foto: Tina Dokl
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