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Kdo mora obvestiti 
o smrti
V ljubljanskem Kliničnem centru so
pred nedavnim na kontrolni pregled
povabili tedaj že nekaj let pokojnega
radovljiškega podjetnika. Primer od-
pira vprašanje, kdo bi o smrti pacien-
ta moral obvestiti bolnišnico - uprav-
na enota ali svojci?
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AKTUALNO

Danes, v petek, ter v soboto in
nedeljo bo zmerno do pretežno
oblačno.

VREME

jutri: pretežno oblačno ..
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Za direktorja nov razpis
Kranjski mestni svetniki so se na seji
v sredo odločili, da se razpis za nove-
ga direktorja Prešernovega gledališča
ponovi. Do imenovanja bo v. d. direk-
torice Mirjam Drnovšček, dosedanja
vodja trženja in odnosov z javnostjo.
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GORENJSKA

Velikovška bomba 
trese Slovenijo
Septembra leta 1979 je bomba raz-
nesla prostore domovinskega muze-
ja v Velikovcu. Zaradi tega je bilo ne-
kaj časa med Avstrijo in tedanjo Ju-
goslavijo vroče, nato pa se je hrup po-
legel. Zadnje mesece velikovška tem-
pirana bomba spet tiktaka.
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Vsi naenkrat na počitnice
S ponedeljkom se začnejo zimske po-
čitnice. Letošnja novost je, da so za
vse šolarje hkrati. Do odločitve naj bi
prišlo na željo staršev, žičničarje in
hotelirje pa boli, ker pri tem ni nihče
pomislil na posledice za turistično
gospodarstvo.
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GG+

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

Škofja Loka - Ta teden so de-
lavci gradbenega podjetja
Primorje začeli dela v predo-
ru. To bo ključni objekt in
največji gradbeni zalogaj pri
gradnji poljanske obvoznice,
je dejal direktor državne di-
rekcije za ceste Gregor Ficko
ob odkritju in blagoslovitvi
kipca svete Barbare, zavetni-
ce rudarjev in gradbenikov.
Predsednik uprave gradbe-
nega podjetja Primorje Du-
šan Črnigoj je ob tej prilož-
nosti povedal, da ima njiho-
vo podjetje vrsto izkušenj z
gradnjami predorov, ki jih

bodo uporabili tudi pri tem
projektu. Skupna dolžina
predora od južnega portala
pri Puštalu do izhodnega
pred Zmincem je 712 me-
trov, podzemni del obsega
613 metrov, vzporedno gra-
dijo reševalni rov. V prihod-
njih mesecih bo predor pod
Stenom vse dni v tednu 24
ur na dan v treh izmenah
gradilo ducat delavcev, je po-
vedal vodja projekta Alek-
sander Musar. Pričakuje, da
se bodo na drugo stran pre-
bili avgusta, odvisno pač od
geoloških razmer. Župan
občine Škofja Loka Miha
Ješe pa je ob začetku del v

predoru izrazil veselje nad
nadaljevanjem gradnje hitre
ceste, ki bo promet speljala
iz mesta in skrajšala pot v
Poljansko dolino. Del trase
obvoznice, ki poteka čez vas
Suha, pa zaradi pritožb na
razlastitveni postopek še
vedno ostaja odprt. Pričaku-
je, da bodo tudi za ta del
kmalu našli rešitev. Irena
Zore Willenpart z državne
direkcije za ceste, botra pre-
dorskih delavcev, je dejala,
da je predor pod Stenom
najdaljši na kateri od držav-
nih cest, ki jih upravlja di-
rekcija. Kip je blagoslovil
loški župnik Matija Selan.

Predor pod Stenom do avgusta
Z blagoslovom kipca svete Barbare so se začela gradbena dela v predoru
pod Stenom. Preboj 712 metrov dolgega predora načrtujejo do avgusta.

Z blagoslovom kipca sv. Barbare ob južnem vhodu so se začela gradbena dela v predoru
pod Stenom na trasi poljanske obvoznice. / Foto: Gorazd Kavčič

Leto LXIV, št. 14, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Boštjan Bogataj

Kranj - Zaradi težkih raz-
mer, v katerih so se znašli
slovenski obrtniki in mali
podjetniki, je Obrtno-pod-
jetniška zbornica Slovenije
(OZS) v začetku januarja
od vlade zahtevala sprejem
ukrepov za ponoven zagon
slovenskega gospodarstva.
"Ker vlada zahtev v celoti ni
upoštevala, imamo resen
namen, da svoje nezado-
voljstvo javno izkažemo.
Tako bomo z začetkom
marca začeli vlagati proš-
nje za obročno plačevanje
prispevkov, ne glede na od-
govor Davčne uprave pa ta
mesec prispevkov in dav-
kov ne bomo plačali," spo-

ročajo iz OZS in dodajajo,
da bodo marca člani začeli
dvigovati tudi denar na

bankah, sredi marca pa naj
bi organizirali tudi javni
protest v Ljubljani.

"Vladi smo predložili
ukrepe za zajezitev plačilne
nediscipline, za boj proti
delu na črno, za ukinitev
prisilne poravnave in spre-
membe delovno-pravne za-
konodaje. Dobivamo odgo-
vore, da nekaj pripravljajo,
da je v usklajevanju, da jih
obravnava vlada. Ne, nas to
ne zanima, ustavijo nas le
objavljeni zakoni v Urad-
nem listu," je oster Dušan
Krajnik, generalni sekretar
OZS. Številni obrtniki se
spopadajo predvsem s pla-
čilno nedisciplino, tudi za
dela, ki so jih opravili že
pred letom in takrat tudi
plačali DDV in prispevke,
plačil pa še vedno ni.

Obrtniki bodo pokazali zobe
"Naj država čuti, kaj pomeni, če nimaš denarja. Morda tudi javnim uslužbencem ne bodo mogli 
izplačati plač," o napovedanem protestu obrtnikov pravi Dušan Krajnik.

Dušan Krajnik: "Nas zanimajo le v Uradnem listu objavljeni
zakoni, ne pa razna dogovarjanja, usklajevanja ..."  
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Glasova preja

Za pravice 
na pravni način
Pravnik Rudi Vouk je odvetnik v Celovcu, znan 
po svojem iznajdljivem in vztrajnem zavzemanju
za ustavne pravice koroških Slovencev, zlasti za 
tisto do dvojezičnih krajevnih napisov; za pravice,
ki so na papirju zagotovljene, v praksi pa je treba
vsako posebej izboriti. Po očetu Korošec, 
po materi iz Poljanske doline, kjer se bo z njim
pogovarjal publicist Miha Naglič.

Preja bo v Galeriji Krvina v Gorenji vasi v četrtek,
24. februarja, ob 19. uri.

V glasbenem uvodu bo nastopila citrarka 
Barbara Dolenec.

Vljudno vas prosimo, da za potrditev udeležbe na
Glasovi preji pokličete na tel. št.: 04/201 42 10 ali
pišete na: koticek@g-glas.si. Vabljeni!
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Še en utrinek z valentinovega
Kot zmagovalka natečaja za najbolj romantično izpoved lju-
bezni je bila v torek objavljena pesem Jane Jemec iz Tržiča.
Danes pa objavljamo še utrinek z valentinove večerje, ki sta
si jo z možem Samom za nagrado lahko privoščila v restav-
raciji Brioni. Povedala sta, da bila večerja res nekaj posebne-
ga, prav gala. Odličen je bil izbor jedi, nad katerim sta bila
oba navdušena, prav tako nad prijaznostjo osebja, ki ju je
razvajalo kar dve uri. Ob uživanju v dobri hrani in izbrani
kapljici sta obujala spomine na dni, ko sta se spoznavala in
se ob tem do solz nasmejala. Večer jima bo ostal v lepem,
nepozabnem spominu.

Danica Zavrl Žlebir

Cerkno - Prejšnji teden so se
na pobudo poslanca Sama
Bevka iz Idrije v Cerknem s
prometnim ministrom Pa-
trickom Vlačičem srečali žu-
pani občin Cerkno, Idrija,
Gorenja vas-Poljane, pred-
stavniki gospodarstva s tega
območja, republiške direkci-
je za ceste in ministrstva za
okolje. Glavna tema je bila
cestna povezava na četrti raz-
vojni osi, ki naj bi Gorenjsko
prek Poljanske doline pove-
zala s Primorsko. Še vedno
namreč niso našli skupnega
jezika, kje naj bi potekala tra-
sa, s katero se ukvarjajo že od
leta 2006, ko je bilo v igri pet
različic. Te so nekaj časa pre-
igravali, ker se enkrat z rešit-
vijo ni strinjala občina Gore-
nja vas-Poljane, enkrat ne
Cerkno. Lani je vlada spreje-
la odločitev, da je najustrez-
nejša t. i. severna varianta, po
kateri naj bi cesta potekala iz
Poljanske doline skozi

dolino Kopačnice. Tej na-
sprotujejo v občini Gorenja
vas-Poljane, kjer predlagajo
neposredno povezavo z doli-
no Idrijce ali pa čez Sovodenj
pod Kladjem v Cerkno, kar je
junija 2009 potrdil tudi ob-
činski svet, nam je povedal
župan Milan Čadež, ki seve-
da s sedaj osvojeno različico
skozi Hotavlje s tunelom
pod Slajko in Makovcem ter

z dvema viaduktoma ne so-
glaša. "Ta varianta je nereal-
na, saj bi po njej na kilome-
ter ceste porabili kar 11 mili-
jonov evrov. Tudi v Cerknem
sem povedal, naj nam pred-
stavijo realne, uresničljive
možnosti. Sicer pa me zave-
zuje sklep občinskega sveta,"
še dodaja Čadež. "Pobudo za
srečanje sem dal, ker se že
predolgo vlečejo postopki pri

umeščanju trase ceste na če-
trti razvojni osi in ker je v
načrtovanje različic vloženih
že šeststo tisoč evrov," je po-
vedal poslanec Samo Bevk.
"Skušali smo zbližati stališ-
ča občin, ki sta glede poteka
trase vsaka na svojem bregu,
in če bo tako ostalo, se lahko
za cestno povezavo med Go-
renjsko in Primorsko, pod-
prto z denarjem EU, obriše-
mo pod nosom. Država pa
tolikšne investicije sama ne
bo zmogla. Namen srečanja
je bilo soočenje s proble-
mom, ministrstvi za promet
in za okolje sta se zavezali,
da bosta upoštevali argu-
mente obeh občin, zadevo
preverili in pospešili, saj že-
lijo najti optimalno rešitev."
Samo Bevk je še povedal, da
je srečanje dalo tudi dobro
novico: začela se bo sanacija
ceste Železniki-Davča, po-
škodovane v poplavi 2007,
od katere je odvisna tudi do-
stopnost smučarskega cen-
tra Cerkno.

Še kar na različnih bregovih
V Cerknem o poteku trase na četrti razvojni osi 

Milan Čadež / Foto: Tina Dokl Samo Bevk

Ljubljana 

Začenja se razprava o zdravstveni reformi

Predsednik vlade Borut Pahor in minister za zdravje Dorijan
Marušič sta predstavila izhodišča za zdravstveno reformo.
Minister Marušič ponuja tri možnosti preoblikovanja zdrav-
stvenega sistema. Po prvi naj bi se sredstva, sedaj namenje-
na dopolnilnemu zdravstvenemu zavarovanju, prenesla v ob-
vezno zavarovanje, hkrati pa bi se za dva odstotka dvignila
prispevna stopnja. Ob tem se bruto plače ne bi spreminjale,
znižale pa bi se neto plače, kar bi šlo torej v breme delojemal-
cev. Ob tem naj bi na novo definirali tudi košarico zdravstve-
nih pravic, varčevati bi bilo treba pri nekaterih nenujnih zdrav-
stvenih storitvah, denimo nenujnih prevozih mobilnih bolni-
kov ali pri zdraviliškem zdravljenju. Druga možnost bi bil pre-
nos vseh sredstev dopolnilnega zavarovanja v obvezno zdrav-
stveno zavarovanje, kar bi zagotovilo absolutno dostopnost
zdravstvenih storitev državljanom brez čakalnih dob, a bi se
za 2,4 odstotne točke povečala prispevna stopnja, kar bi ogro-
zilo stabilnost javnih financ. Tretja možnost je ohranitev dela
dopolnilnih zavarovanj, kar že sedaj moti Evropsko komisijo,
ki bi lahko Slovenijo tožila zaradi takšne ureditve. D. Ž.

Ljubljana 

Odločitve o referendumu še ni

V torek je ustavno sodišče pripravilo javno soočenje mnenj
vladne in sindikalne strani glede morebitnega referenduma
o pokojninski reformi. Odločitve, ali bi lahko referendum
imel protiustavne posledice, pa tokrat še ni sprejelo. Še ta
teden imajo vlada in sindikalne centrale (slednje so največji
nasprotniki pokojninske reforme in pobudniki za referen-
dum) čas, da odgovorijo tudi na dodatna vprašanja ustav-
nih sodnikov in s številkami podkrepijo vsak svoje argumen-
te. Vladna stran zatrjuje, da bi z morebitnim padcem pokoj-
ninske reforme na referendumu lahko ogrozili izplačevanje
pokojnin in drugih socialnih pravic. Sindikalna stran pa se
sklicuje na ustavno pravico do referenduma. Sindikati so
pred ustavnim sodiščem pripravili demonstracijo s transpa-
rentom, na katerem je pisalo: Dovolite, da odločijo ljudje.
Predsednik ustavnega sodišča Ernest Petrič je menil, da
takšne demonstracije niso potrebne in da bo ustavno sodiš-
če odločalo na podlagi ustave, ne pa na podlagi pritiskov.
Ustavni sodniki končne odločitve še niso sprejeli, najverjet-
neje jo bodo na prihodnji (zaprti) seji 24. februarja. D. Ž.

Bohinjska Bela 

Predsednik v centru odličnosti na Bohinjski Beli

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil 
Danilo Türk se je včeraj mudil na delovnem obisku v Večna-
cionalnem centru odličnosti za gorsko bojevanje v vojašnici
na Bohinjski Beli. Tamkajšnji vojaki so ga sprejeli z vojaški-
mi častmi, nato so prikazali specialistično gorniško opre-
mo, v vadbenem centru na Pokljuki pa so dinamično pred-
stavili svoje vojaške veščine: opazovalnico v gorah pozimi,
patruljiranje na smučeh, transport ponesrečenca na impro-
viziranih nosilih in iskanje zasutega. Večnacionalni center
odličnosti izvaja številne naloge pri izobraževanju in urjenju
za gorsko bojevanje, sodeluje tudi pri razvoju konceptov in
področne doktrine, sodeluje pri razvijanju in testiranju opre-
me za tovrstno bojevanje, pri načrtovanju in izvedbi opera-
cij v gorah, širi znanje in pomaga pri organizaciji in izvedbi
alpinističnih odprav. D. Ž. 
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Nagradne križanke Gorenjskega glasa

Nagrajenci križanke, ki je bila objavljena v št. 7, geslo je Gorenj-
ski glas v vsak gorenjski dom, so: Stane Oblak, Kranj (knjiga);
Jožef Kankelj, Železniki (nogavice) in Boris Pertot, Kranj (zgoš-
čenka). V št. 9 z geslom Ne prezrite kronike v Gorenjskem gla-
su so nagrajenke: Ivana Nedelko, Kranj (knjiga); Ivanka Šajn, Vi-
soko (nogavice) in Tončka Fajdiga (zgoščenka). Za št. 10 z ges-
lom Stilska preobrazba v Kranjčanki pa nagrade prejmejo: Tone
Pobežin, Tržič (knjiga); Marija Lambergar, Podnart (nogavice)
in Ivica Premrov, Žabnica (zgoščenka). Iskrene čestitke!

Jana in Samo Jemec sta sproščeno uživala ob okusni 
valentinovi večerji. / Foto: Matic Zorman

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Po uskladitvi vojnih
zakonov leta 2009 je tudi
mobilizirancem v nemško
vojsko priznana pravica do
dosmrtne mesečne rente.
Večina tistih, ki jim je uspelo
uveljaviti status žrtve vojnega
nasilja, je takoj januarja 2010
vložila zahtevke za to pravico,
pove predsednik Združenja
mobiliziranih Gorenjcev v
nemško vojsko 1941-1945
Kranj Zdravko Ribnikar.

"Še vedno pa se na našo
organizacijo obračajo posa-

mezniki, ki tega še niso mo-
gli uveljaviti. Med njimi je
veliko takih, ki so bili mobili-
zirani zunaj takratne zasede-
ne Slovenije (Koroška, Prek-
murje, Primorska) ali pa jim
tega ni uspelo uveljaviti.
Vsem tem sporočamo, da
priložnost še ni zamujena.
Pravico do rente lahko še
vedno uveljavijo s predložit-
vijo ustreznih dokumentov
upravnim enotam. Najpo-
membnejši dokument za
uveljavitev statusa žrtve voj-
nega nasilja je dokazilo o slu-
ženju v nemški vojski, ki ga

izdaja nemški urad v Berlinu
(Deutsche Dienstelle Berlin),
iz katerega je razviden čas,
prebit v nemških enotah. Ta
dokument je možno pridobi-

ti na podlagi zahtevka nem-
škemu uradu v Berlinu z
osnovnimi podatki o mobili-
zirancu in navedbo kraja mo-
bilizacije in tudi s takratnim
nemškim priimkom in ime-
nom kraja. Obrazci za prido-
bitev potrdila o služenju v
nemški vojski so na razpola-
go v naši pisarni v Kranju in
drugih združenjih, včlanje-
nih v našo zvezo," pravi
Zdravko Ribnikar. Opozarja
tudi na spletno stran zveze,
kjer objavljajo najnovejše in-
formacije o mobilizirancih
(www.zvezamobi.net).

Za vloge še ni prepozno
Mobiliziranci v nemško vojsko lahko še vedno vložijo zahtevek za priznanje statusa žrtve vojne.

Na podlagi zgodovinskih
podatkov je bilo z območ-
ja Gorenjske mobilizira-
nih okoli 12 tisoč mož in
fantov, natančnega števila
ni mogoče ugotoviti, pravi
Zdravko Ribnikar. Zdru-
ženju se je prijavila kaka
tretjina mobilizirancev.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme TATJANA REBERNIK z Visokega.



Simon Šubic

Kranj - Pred kratkim so v
enem od slovenskih časnikov
predstavili zgodbo, kako so iz
oddelka urologije ljubljanske-
ga kliničnega centra po dol-
gih letih čakanja poslali vabi-
lo na kontrolni pregled pred
operacijo že pokojnemu ra-
dovljiškemu podjetniku.
Močno zapoznelo vabilo je
seveda njegove svojce zelo
prizadelo in jim znova odprlo
komaj zaceljene rane. Opisa-
ni primer pa odpira vpraša-
nje, ali bi se neljubemu do-
godku lahko izognili s pravo-
časnim obvestilom bolnišnici
o smrti pacienta in kdo bi
moral to storiti - upravna eno-
ta, ki prejme uradno prijavo o
smrti državljana, ali svojci? 

"V bolnišnici Jesenice tež-
ko pride do opisane situacije,
saj pri nas sestre, ki urejajo
naročanje, teden dni pred
operacijo po telefonu pokli-
čejo prijavljenega pacienta.
Če ne prej, potem na ta na-
čin izvejo o morebitni smrti.
Je pa res, da se takim nelju-
bim situacijam najlažje iz-
ognemo, če svojci, ki vedo,
da je bil pokojnik vpisan na
čakalno vrsto, o smrti bolniš-
nico obvestijo," je dejal Jer-
nej Markež, predstojnik od-
delka za interno medicino v
jeseniški bolnišnici. 

Prijava smrti je obvezna

Na Upravni enoti Kranj so
razložili, da mora po zako-
nu o matičnem registru

smrt osebe, ki je umrla v
zdravstvenem zavodu,
domu za ostarele, vojašnici,
turistično-gostinskem ob-
jektu, zavodu za prestajanje
kazni in podobno pristojne-
mu organu prijaviti zavod
ali organizacija, v katerem
je oseba umrla. Če pa je
smrt nastopila zunaj nave-
denih objektov, jo je dolžan
prijaviti mrliški preglednik
oziroma zdravnik, ki je ugo-
tovil smrt, družinski član
umrlega ali tisti, s katerim
je umrli živel. "V obeh pri-
merih je treba prijavi smrti
priložiti potrdilo o smrti, ki

ga izda pristojni zdravstveni
delavec, ki je smrt ugotovil,
oziroma zdravstveni zavod,
če je oseba umrla v njem,"
pojasnjuje Nada Koder
Štrakl s kranjske upravne
enote. Prijava smrti je ob-
vezna, pristojne osebe pa so
lahko v nasprotnem prime-
ru kaznovane z globo od sto
do dvesto evrov, pravne ose-
be od tisoč do 4500 evrov,
odgovorne osebe pa od dve-
sto do štiristo evrov. Smrt je
treba prijaviti matičarju
upravne enote, na območju
katere je oseba umrla. Če
kraja smrti ni mogoče ugo-

toviti, pa je treba smrt prija-
viti na upravni enoti, kjer je
bil umrli najden.

Matičar je po vpisu smrti v
matični register o smrti dol-
žan obvestiti Inštitut za varo-
vanje zdravja - enota za
zdravstveno statistiko in Za-
vod za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje. Ker se
matični register že od maja
2005 vodi v centralnem in-
formacijskem sistemu, dru-
gih evidenc o smrti ni več
treba obveščati. Tu gre za
druge matične urade v Repu-
bliki Sloveniji zaradi vpisa
dejstva smrti v rojstno matič-
no knjigo, poročno matično
knjigo, državljansko knjigo,
register prebivalstva ipd. 

Obveščanje drugih 
ustanov

Obveščanje ustanov, kot so
banke, zavarovalnice in bol-
nišnice, je prepuščeno svoj-
cem umrle osebe. V Gorenj-
ski banki so pojasnili, da jih
o smrti komitenta običajno
obvestijo svojci, ki predložijo
obvestilo o smrti, mrliški list
oziroma smrtovnico, bančni
račun pokojnika pa zaprejo
na podlagi pravnomočnega
sklepa o dedovanju. Bojan
Likar iz službe marketinga
in odnosov z javnostjo je ob
tem dodal, da se le izjemoma
zgodi, da o smrti komitenta
ne bi bili obveščeni, saj na
osebni račun prihajajo oseb-
ni prejemki, svojci pa so obi-
čajno seznanjeni z imetniko-
vim računom.

Kdo mora obvestiti o smrti
Prijava smrti matičarju je obvezna, kdo je to dolžan storiti, pa je odvisno od kraja, kjer je oseba 
umrla. Obveščanje banke, zavarovalnice ali bolnišnice je na strani svojcev umrlega.
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Ljubljana 

Z odločbo potrjen evropski denar za Planico

Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
je z odločbo potrdila projekt Nordijski center Planica v vred-
nosti dobrih 25 milijonov evrov, od tega pa bo nekaj več kot
21 milijonov evrov prispevala Evropska unija iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj. Projekt predvideva obnovo ob-
stoječih in gradnjo novih objektov športne infrastrukture, ki
bodo razširili ponudbo celotne doline in na ta način zagoto-
vili ohranjanje tradicije smučarskih skokov in poletov v doli-
ni pod Poncami ter kvalitetno ponudbo športnih storitev po-
leti in pozimi. Gre kar za sto tisoč kvadratnih metrov šport-
nih površin, in sicer gradnjo sedmih skakalnic z ustreznimi
spremljajočimi objekti in posodobitev letalnice. V vladni
službi poudarjajo, da bo to prispevalo k pospešenemu raz-
voju turizma v teh krajih, to prinaša tudi nekaj novih delov-
nih mest, omogočilo bo večje število prireditev, več tekmo-
valcev, obiskovalcev in rekreativcev ... D. Ž.

Radovljica

Upravni odbor ALC še brez nadomestnega člana

Radovljiški občinski svet v sredo na tajnem glasovanju ni po-
trdil svetnice Jožice Režonja za novo članico upravnega odbo-
ra Javnega gospodarskega zavoda Alpski letalski center  (ALC)
Lesce. Za članstvo v odboru sta se sicer po odstopu predsed-
nika Jakoba Demšarja potegovala dva kandidata, ob Režonje-
vi še Marjan Mertelj, član Društva gibanje proti širitvi in hru-
pu letališča Lesce. Mertelj se je tudi javno pritožil nad odločit-
vijo komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
da občinskemu svetu v izvolitev predlaga prav Režonjevo, ki
naj bi bila družinsko povezana z Aeroklubom ALC. Občina bo
zato ponovila postopek iskanja nadomestnega člana, je pa
občinski svet imenoval novega predsednika upravnega odbo-
ra. To je po odstopu Demšarja postal Bojan Vidic, že od janu-
arja tudi vršilec dolžnosti predsednika. M. A.

Jesenice

Gledalci na novi tribuni v Podmežakli

Na torkovem hokejskem derbiju med Jesenicami in Olimpi-
jo v hali Podmežakla na Jesenicah so gledalce spustili tudi
na novo zgrajeno vzhodno tribuno. Na tribuni je 1468 sede-
žev, za odprtje pa Občina Jesenice še vedno ni pridobila
uporabnega dovoljenja. Kljub temu so se odločili, da bodo
tribuno odprli, saj naj bi bilo to v javnem interesu, so pojas-
nili na Občini Jesenice. Uporabnega dovoljenja še vedno ni-
majo, ker se je zapletlo s projekti požarne varnosti. Zato
Upravna enota Jesenice še vedno ni izdala uporabnega do-
voljenja. Na Občini Jesenice so zatrdili, da je kljub temu na
novi tribuni zagotovljena vsa potrebna varnost. U. P.

Boštjan Bogataj

Kranj - "Skupinsko nakupova-
nje je relativno nov način
spletnega nakupovanja, ki
kupcem omogoča popuste na
izbrane storitve in izdelke, po-
slovnim partnerjem pa veliko
promocijo," pojasnjuje Manca
Jevšček iz podjetja KupiMe.
Spletne strani za skupinsko
nakupovanje so se najprej po-
javile v Ameriki, začetnik je
spletna stran Groupon
(www.groupon.com), ki je
tako popularna, da je vzbudila
tudi zanimanje spletnih veli-
kanov. Vendar je vodstvo te
spletne strani pred kratkim za-
vrnilo Googlovo ponudbo v vi-
šini šestih milijard ameriških
dolarjev za prevzem podjetja. 

V tujini je ta oblika naku-
povanja doživela velik raz-
cvet in se hitro širi povsod
po svetu. Razlog za odmev-
nost je velika promocija
storitev ali izdelkov za po-
nudnike, ki lahko hitro za-
polnijo svoje kapacitete z
novimi kupci, ti pa preizku-
sijo storitev oziroma izde-
lek in širijo vest o njih.
"Vsak dan objavimo pri-
vlačno in cenovno ugodno
ponudbo s popustom od
petdeset do devetdeset od-
stotkov. Da ponudba uspe,
se mora na nakup prijaviti
določeno število ljudi, ko
pa je ta minimalni prag
presežen, popust obvelja,"
princip delovanja pojasnju-
je Manca Jevšček. 

Uporabniki kupone s po-
pustom prejmejo v svoj splet-
ni nabiralnik, ga natisnejo in
unovčijo. Na kupujmo.si
bodo kupci našli slovenske
storitve in izdelke, izjema so
le turistični aranžmaji in na-
stanitve v tujini. Ponudba je
raznovrstna, od vstopnic za
koncerte in gledališča do
adrenalinskega poleta z balo-
nom, še najbolj uspešne pre-
tekle ponudbe pa so kuponi s
popusti za obisk frizerskih in
masažnih salonov, za gur-
manske užitke v restavracijah
in picerijah in podobno. Ob
pripravi tega prispevka je bila
aktualna ponudba za ljub-
ljansko picerijo. Ti so ponu-
dili pice za le dva evra name-
sto za običajno ceno 8,50 evra

ali s 76-odstotnim popustom.
Za nakup se je odločilo kar
958 kupcev!

Pred kratkim je bila aktual-
na ponudba Bohinj Park Eko
Hotela s petimi zvezdicami,
ko so samo na Hrvaškem v
enem dnevu razprodali vseh
petsto kuponov. Istega dne
so v Srbiji kupili 147, v Slove-
niji pa 70 kuponov. Skupaj je
hotel v enem dnevu dobil
1400 novih gostov, razlog pa
je seveda cena: za dve osebi
za dve nočitvi z zajtrkom in
vso dodatno ponudbo hotela
so morali kupci namesto 384
evrov odšteti 153 evrov ali 60
odstotkov manj. V Sloveniji
poznamo še eno podobno
spletno stran z enako vsebi-
no 1nadan.si.

Skupinski nakupi, veliki popusti
Akcijske cene in sezonske razprodaje so le obliž na dvige cen, skupinsko nakupovanje, kot ga 
v Sloveniji poznamo prek spletne strani kupujmo.si, ob ugodnem razpletu ponuja vsaj polovične 
(pa tudi 90-odstotne) popuste.
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Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS 87/2001),
14. in 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Anto-
na Tomaža Linharta Radovljica (Deželne novice, glasilo Občine Ra-
dovljica, uradne objave št. 37, 6.2.2004; Uradni list št. 13/2004,
12.2.2004; Bohinjske novice, Uradni vestnik Občine Bohinj št. 3,
leto VIII, 28.4.2004) Knjižnični svet razpisuje dela in naloge

DIREKTORJA
Knjižnice A. T. Linharta Radovljica (m/ž)
(za mandatno obdobje petih let)

Pogoji:
● splošni pogoji, določeni z zakonom
● univerzitetna izobrazba ali magisterij stroke (druga bolonjska

stopnja) humanistične ali družboslovne smeri
● pet let delovnih izkušenj, od tega vsaj tri leta na področju 

knjižnične dejavnosti
● strokovni izpit iz bibliotekarske stroke
● znanje vsaj enega svetovnega jezika na višji ravni zahtevnosti -

aktivno znanje
Ob prijavi na razpis morajo kandidati predložiti načrt razvoja 
knjižnice. Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj
kandidati pošljejo v zaprti kuverti v roku osmih dni od dneva objave
na naslov: Knjižnica A. T. Linharta, Gorenjska cesta 27, 4240 
Radovljica. Na ovojnici mora biti oznaka "za razpis".

Knjižnica A. T. Linharta Radovljica
Gorenjska cesta 27
4240 Radovljica

Suzana P. Kovačič

Tržič - Stavba, v kateri je
knjižnica dr. Toneta Pretnar-
ja, poleg nje pa še številna
društva, je dobila novo podo-
bo, ki lepo sovpada s starim
mestnim jedrom. "Obnovili
smo streho, fasado, posodo-
bili kurilnico, izvedli priklop
stavbe na kanalizacijo in ure-
dili okolico s parkiriščem.
Naložba je stala tristo tisoč
evrov, polovico denarja smo
zagotovili iz občinskega pro-
računa, polovico iz evrop-
skih skladov," je povedal žu-
pan Borut Sajovic. V mesecu
kulture so v knjižnici ob tej
priložnosti torkov večer po-
svetili tudi predstavitvi knji-
ge Mariana Rugaleta in
Miha Preinfalka Blagoslov-
ljeni in prekleti, ki je izšla pri
založbi Viharnik. Knjiga je
prvi poskus genealoškega
pregleda štiridesetih rodbin
na Slovenskem, ki so v 19. in
v začetku 20. stoletja svoj
plemiški naziv pridobile po-
gosto kar avtomatično, na
primer po tridesetih letih ne-
prekinjene službe v vojski ali
državni upravi. Te rodbine
niso tako znane kot starejše,
na primer Auerspergi, Her-
bersteini, Valvasorji, Zoisi,
so pa v glavnem ostale na
Slovenskem tudi po drugi
svetovni vojni. Zaradi druž-
benih razmer so svoj plemi-
ški rod skrivale, saj so imeli

družinski člani običajno za-
radi njega velike težave. 

"Ta knjiga je prvi poskus
tako nenavadne vsebine z
zgodovinskega področja na
našem knjižnem trgu. Priča-
kujem, da bo toplo sprejeta
in da bo zanimala marsikate-
rega ljubitelja grbov, rodo-
slovja," je sporočil Mariano
Rugale, ki se dogodka ni mo-
gel udeležiti, zato je besedo
prevzel več kot pol stoletja
mlajši soavtor Miha Prein-
falk: "Gospod Rugale se pri-
bližuje devetdesetemu letu
starosti in praktično že vse
svoje življenje zbira podatke,
vse, kar je ostalo od nekda-

njega plemstva. Gradivo se
je nakopičilo v njegovem sta-
novanju, po naključju sva
prišla skupaj. Naslov knjige
Blagoslovljeni in prekleti je
njegova domislica. Dejansko
je bilo plemstvo v stari Av-
striji in še prej v času svetega
Rimskega cesarstva elita, ki
je bila blagoslovljena s privi-
legiji, padec plemstva, ki ga
je povzročil razpad Avstro-
Ogrske monarhije, pa je bil
trd in neizprosen." 

Miha Preinfalk je pojasnil
tudi kriterije za izbor štiride-
setih rodbin: "V prvi vrsti gre
za rodbine slovenskega pros-
tora, ki so slovenskega rodu,

ali pa tiste, ki so tukaj živele
ali imele tukaj posest in so
vplivale na slovensko zgodo-
vino. Kriterij je bil tudi zados-
tna količina podatkov in pri-
pravljenost še živečih članov
rodbin, da pomagajo pri do-
polnitvi podatkov." Knjiga je
opremljena s slikovnim gra-
divom. V njej so denimo dru-
žina Tomše iz Podnarta, ba-
ron Švegelj z Bleda, Wurzba-
chi iz Preddvora, s Tržičem
pa sta povezani dve: baroni
Borni in baron Dietrich. "V pri-
pravi je nova knjiga in upam,
da bosta obe postali leksikon
slovenskih plemiških dru-
žin," je še dejal Preinfalk. 

Stavba živi z vsebino
V mesecu kulture so v Tržiču simbolično odprli prenovljeno stavbo knjižnice dr. Toneta Pretnarja.
Dogodek so praznovali tudi s predstavitvijo knjige Blagoslovljeni in prekleti.

Borut Sajovic in Miha Preinfalk s knjigo Blagoslovljeni in prekleti / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič 

Radovljica - Radovljiški ob-
činski svet tudi na zadnji
seji v sredo ni sprejel
osnutka proračuna občine
za leti 2011 in 2012. Po ne-
kajurni razpravi so se na-
mreč zaradi številnih pri-
pomb in časa, potrebnega
za njihovo presojo ter za
uskladitev odločitve o nada-
ljevanju postopka, odločili
za prekinitev obravnave. 

Župan je obravnavo
osnutka proračuna občin-
skemu svetu predlagal že
na januarski seji, a je bil
dokument takrat na pred-
log statutarno pravne 
komisije samo predstav-
ljen, ker bi moral biti
osnutek proračuna svetni-
kom predstavljen skupaj z
izhodišči za pripravo pro-

računa. S slednjimi se je
občinski svet seznanil na
prejšnji seji decembra
lani, sam dokument -
osnutek proračuna - pa ta-
krat ni bil priložen. 

Po mnogih usklajevanjih
in natančnih obravnavah
na odborih so svetniki na
predlagani osnutek prora-
čuna še vedno imeli števil-
ne pripombe. Odbor za kul-
turo je tako predlagal več
sredstev za knjižnico in
Linhartovo dvorano in dal
pobudo za vključitev dejav-
nosti zasebnega muzeja
Avsenik v Muzeje radovlji-
ške občine. Odbor za zdrav-
stvo in socialo je poudaril
potrebo po stanovanjih z
nižjo najemnino ter naku-
pu novega defibrilatorja za
zdravstveni dom, odbor za
gospodarstvo pa več spod-

bud predvsem za mala pod-
jetja.  Predsednik odbora za
finance Zlatko Kavčič pa je
županu predlagal, naj se s
sprejemom predlaganih
sklepov odbora zaveže k 
doslednem upoštevanju
številnih pripomb odbora
za finance. Ta je med dru-
gim predlagal tudi ustano-
vitev posebne komisije, ki
naj bi pregledala največje
že začete investicije v obči-
ni: novo knjižnico, komu-
nalno opremljanje Vurni-
kovega trga, otroško in šol-
sko igrišče v Lescah, Čebe-
larski razvojni center in na-
domestno hišo Vovkovih. 

Svetniki in župan so se
zato v sredo pozno zve-
čer odločili, da obravnavo
osnutka proračuna prekine-
jo. Kdaj jo bodo nadaljevali,
še ni znano. 

Osnutek radovljiškega proračuna
še vedno ni sprejemljiv
Čeprav je radovljiški župan Ciril Globočnik na januarski seji ugodil želji 
svetnikov po dodatnem času za usklajevanje osnutka občinskega proračuna,
ta tudi na februarski seji še ni bil sprejet.

Bled

Zavrnili pravilnik o
sprejemu otrok v vrtec

Blejski občinski svetniki so
na torkovi seji odločno zavr-
nili pravilnik za sprejem otrok
v vrtec, po katerem naj bi 
dodatne točke prinašala tudi
zaposlitev enega od otroko-
vih staršev v vrtcu. "Gre za
tako imenovane VIP-kriteri-
je," je opozorila svetnica Maj-
da Loncnar, nova direktorica
vrtca na Bledu Andreja Nov-
šak pa je svetnikom pojasni-
la, da so se za uvrstitev krite-
rija odločili le zaradi lažje
organizacije dela svojih zapo-
slenih, ki imajo premakljiv
delovni čas in bi, če bi bil nji-
hov otrok vključen v vrtec,
kjer delajo, lažje prihajali na
delo ob različnih urah. Svet-
niki so kljub temu menili, da
je pravilnik diskriminatoren,
svetnica Jana Špec pa je
predlagala, naj se kot eden
najpomembnejših kriterijev
za sprejem otrok v vrtec upoš-
teva zaposlenost staršev, saj
tisti, ki ne hodijo v službo,
lažje poskrbijo za varstvo
otrok. Ker mora biti pravilnik
sprejet do vpisov v vrtec 15.
marca, ga bodo obravnavali
na dopisni seji. M. A.

Marjana Ahačič

Jesenice - "Niti v času gospo-
darske krize ni nujno, da de-
lavec, ki postane invalid,
ostane brez dela. Idealno bi
bilo, če bi se z delodajalcem
lahko dogovoril o zaposlitvi
na drugem, primernejšem
delovnem mestu. Včasih je
bolezen celo priložnost za
nov začetek. Država bo pri
tem pomagala s svojimi me-
hanizmi, je prepričana Mate-
ja Rožič z jeseniške enote za-
voda za pokojninsko in inva-
lidsko zavarovanje. "Ko se z
delavcem in podjetjem za-
čnemo pogovarjati o tako
imenovani poklicni rehabili-
taciji, neuspeha skoraj ni," je
optimistična prav na podlagi
izkušenj.

Vzpodbudnih primerov,
da je to mogoče, je bilo na
torkovem posvetu o položa-
ju in priložnostih ranljivih
ciljnih skupin na trgu dela,
ki ga je pripravila Ljudska
univerza Jesenice, kar ne-
kaj. "V organizaciji, kjer
sem zaposlen, v Triglav-
skem narodnem parku, za-
poslovanje invalidov ni bila
ravno utečena praksa," je
svojo življenjsko zgodbo
pripovedoval Iztok Butinar,
nekdanji naravovarstveni
nadzornik v parku. Ko je za-
radi bolezni začel izgubljati
vid, službe, ki mu je, kot

pravi, predstavlja vse, kar si
je v življenju želel početi, ni
mogel več opravljati. "Kot
mnoge meni podobne so
me na Zavodu za zdravstve-
no zavarovanje Slovenije v
Kranju označili za lenuha
in ignoranta, k sreči je bil
kasneje odziv na Zavodu za
pokojninsko in invalidsko
zavarovanje na Jesenicah
popolnoma drugačen odziv.
Pripravili so mi rehabilita-
cijski načrt, v okviru katere-
ga sem celo diplomiral. Da-
nes sem še vedno zaposlen
v Triglavskem narodnem
parku, le da zdaj delam v
strokovnih službah. V situa-
cijah, kakršna je bila moja,
je veliko odvisno od vodstva
podjetja; sam imam srečo,
da delam v organizaciji, ki
iz človeka zna potegniti ti-
sto, kar najbolje zna."

Za tiste, ki se po ugotovlje-
ni invalidnosti z dotedanjim
delodajalcem ne morejo do-
govoriti za nadaljevanje de-
lovnega razmerja, obstajajo
še druge možnosti - od soci-
alnih do invalidskih podjetij
do instituta javnih del. A 
kot so poudarili udeleženci
torkovega posveta, je tako na
strani iskalcev zaposlitve kot
med delodajalci še vse pre-
malo vedenja in znanja o
tem, kakšne možnosti in
spodbude ponuja država kot
pomoč obojim. 

Priložnosti za invalide
Vsak zaposleni, ki zboli, bi moral skupaj z 
delodajalcem poskusiti najti možnost, da delo
nadaljuje tam, kjer lahko.

Tržič

Razstava o slovenskih mojstrih pekih

Razstava o slovenskih mojstrih pekih, ki je pripravljena v so-
delovanju s Tehniškim muzejem Slovenije, prihaja ta konec
tedna v Tržič. V supermarketu Mercator bo na ogled danes
in jutri, otroke bo danes ob 10. uri nasmejal mojster Pek
Matevž. Obiskovalci si bodo pod taktirko izkušenega moj-
stra peka v živo ogledali še prikaz izdelave testenih ptičkov,
pletenic in drugega tradicionalnega krušnega peciva. S. K. 
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Kako primerno in donosno varčevati?

Kaj konkretno vam naložba prinese?

080 30 30, www.kd-zivljenje.si

Vilma Stanovnik

Kranj - Sredi aprila bo minilo
že eno leto, odkar je Mestna
občina Kranj objavila razpis
za direktorja javnega zavoda
Prešernovo gledališče Kranj.
Že takrat so nekateri svetniki
oporekali, zakaj z razpisom
tako hitijo, saj ni običajno, da
se novega direktorja izbira
več kot pol leta, preden po-
teče mandat aktualnemu.
Kljub temu so na seji Mest-
nega sveta sredi junija obrav-
navali obe vlogi, ki sta pravo-
časno prispeli na razpis, saj
sta se prijavila Borut Vesel-
ko, ki je bil direktor gleda-
lišča zadnja leta, in Ivana 
Djilas, ki je sicer diplomirala
in magistrirala v Beogradu,
zadnja leta pa dela v Sloveni-
ji in živi na Črnučah. Svetni-
ki so tako imeli kar nekaj pri-
pomb na dejstvo, da se ni pri-
javil noben kandidat, ki bi ži-
vel v Kranju, čeprav se je večina
vendarle strinjala, da kraj roj-
stva in bivanja za tako po-
membno delo ne smeta biti

odločilna. Bolj je v oči bodlo
dejstvo, da sta, tako po izob-
razbi kot delovnih izkušnjah,
oba primerna za direktorja
gledališča in da iz predhod-
nega mnenja Sveta in Stro-
kovnega sveta javnega zavo-
da Prešernovo gledališče ni
bilo razvidno, kaj je prednost
posameznega kandidata, če-
prav sta oba dala pozitivno
mnenje imenovanju Ivane
Djilas. Kljub temu so 16. ju-
nija lani kranjski svetniki od-
ločili, da za novo direktorico
Prešernovega gledališča ime-
nujejo Ivano Djilas. Ta je z
gledališčem v zadnjih mese-
cih že sodelovala, ko naj bi 1.
februarja prevzela vodenje
gledališča, pa se je zapletlo,

saj je upravno sodišče le ne-
kaj dni prej ugodilo pritožbi
Boruta Veselka. 

Sodišče je namreč ugoto-
vilo postopkovne napake in
zadevo vrnilo Mestni občini
Kranj v ponovni postopek.
Ker so bile vmes lokalne vo-
litve in se je zamenjal tudi
mestni svet, so svetniki na
seji minulo sredo dobili
predlog, da ne izberejo nobe-
nega od kandidatov in da
sprožijo nov postopek za
imenovanje. Znova so se
razvnele polemike, kdo bi bil
za mesto direktorja lahko
primeren in ali res ni Kranj-
čana, ki bi lahko vodil Pre-
šernovo gledališče. Šele po
pripombi svetnika Igorja Ve-

lova, da se tudi Prešeren ni
rodil v Kranju in da so takšni
pogovori absurdni in ne-
strokovni, so se strasti v dvo-
rani malce pomirile, svetniki
pa so izglasovali, da za v. d.
direktorice za največ eno leto
oziroma do nastopa dela di-
rektorja imenujejo doseda-
njo vodjo trženja in odnosov
z javnostjo Mirjam Drnov-
šček, za direktorja pa objavi-
jo nov razpis. 

Za direktorja nov razpis
Kranjski mestni svetniki so se odločili, da se razpis za novega direktorja Prešernovega gledališča
ponovi, do imenovanja pa bo v. d. direktorica Mirjam Drnovšček.

Vilma Stanovnik

Kranj - Na sredini seji so
kranjski mestni svetniki
obravnavali osnutek prora-
čuna za letošnje leto, ki ga
je predstavil vodja oddelka
za finance in dosedanji v. d.
direktorja občinske uprave
Mirko Tavčar, saj ima od
tega tedna kranjska občin-
ska uprava novega direktor-
ja: Mitjo Heraka.

Kot je poudaril Tavčar, za
letošnje leto predvidevajo ne-
kaj manj kot 57 milijonov ev-
rov prihodkov in nekaj več
kot 68 milijonov odhodkov,
kar pomeni, da se bodo mora-
li zadolževati. Razlog za to so
predvsem številne začete in

predvidene investicije: do-
končanje del na kompleksu
gradu Khislstein, obnova ulic
mestnega jedra, projekt Gorki,
oprema za knjižnico in drugi. 

Svetniki so se sicer večino-
ma strinjali, da Kranj potre-
buje nove naložbe, hkrati pa
so oporekali tako velikem za-
dolževanju. Kot je opozoril
svetnik Lojze Potočnik, bi bil
vsak Kranjčan zadolžen za
230 evrov, kar pa je v času go-

spodarske krize velika obre-
menitev. Tudi zato so svetni-
ki predlagali, da se proračun
do naslednje obravnave okle-
sti, kjer je to le mogoče, seve-
da pa naj se ne bi delala ško-
da na že začetih investicijah
in tistih, ki so za Kranj nujne.

V Kranju naj bi se
zadolževali
V osnutku proračuna za letošnje leto je predvideno,
da naj bi se občina zadolžila za okoli 12 milijonov.

Mestna občina Kranj je, zaradi suma nepravilnosti
poslovanja zavoda, izvedla pregled poslovanja 
gledališča glede sklepanja avtorskih pogodb v obdobju,
ko je bil direktor Borut Veselko. Nepravilnosti niso
odkrili, saj je direktor s pisnimi dokazili ovrgel 
očitane zadeve.

Svetniki so na seji sprejeli tudi nov pravilnik o sprejemu
otrok v vrtec, prav tako pa so dali soglasje za v povprečju
nekaj več kot tri odstotke višje cene v vrtcih ter sprejeli
sklep o javnem razpisu za dodelitev koncesij za 
opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje.

Mirjam Drnovšček
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Sodelovanje ustanove Poti
kulturne dediščine - Sloveni-
ja, Veleposlaništva RS na
Dunaju in dunajskega Kon-
servatorija za glasbo. Izbrano
občinstvo in slovesno, a pri-
srčno razpoloženje. Z dol-
gim aplavzom nagrajenih
devet mladih pevcev: pet iz
Slovenije in štirje "Dunajča-
ni" iz Avstrije, ZDA in Ja-
ponske. Nadaljevanje med-
narodnega vokalnega cikla
Mojstri pevci - Kropa. Pro-
mocija občine Radovljica, ko-
vaške Krope in Lipniške doli-
ne. Vse to v družbi portreta
Antona Dermote, ki ga je
ustvaril Božidar Jakac. 

Poslušalce, med katerimi
so bili tudi člani najožje dru-
žine Antona Dermote, je naj-
prej nagovoril namestnik di-
rektorja konservatorija dr.
Gottfried Eisl, nato pa je vele-
poslanik Aleksander Gerži-
na naglasil, da je koncert ob
stoti obletnici rojstva Antona
Dermote na predvečer slo-
venskega kulturnega prazni-
ka pomemben kulturni do-
godek za obe državi. Napove-
dal je, da se bo veleposlaniš-
tvo RS na Dunaju trudilo, da
bi se v jubilejnem Dermoto-
vem letu zgodil še kakšen
koncert, ki bo vreden imena
nepozabnega pevca. Očetovo
življenje v družini, na oper-
nem in koncertnem odru je
kratko, a impresivno orisala
hčerka Jovita Weber Dermo-
ta, glasbenica in znana av-
strijska igralka. Dr. Peter Du-
sek, izjemen glasbeni pozna-

valec, nekdanji predsednik
združenja Prijateljev Dunaj-
ske opere, se je z navduše-
njem spomnil nekaterih ne-
pozabnih vlog, ki jih je v šti-
ridesetih letih kariere odpel
in odigral žlahtni tenor An-
ton Dermota, prvak Dunaj-
ske opere. Slikovito je opisal
skoraj čudežne sposobnosti
Dermotovega glasu, zaradi
katerih je veljal za ljubljenca
dunajske publike, sodobni
kritiki pa ga uvrščajo med
pet najboljših lirskih tenor-
jev na svetu. Prijazno ozračje
so s svojimi nastopi nato bo-
gatili mladi pevci. V sloven-
skem delu večera so dunaj-
sko občinstvo navdušili njim
malo znani samospevi Ger-
biča, Adamiča, Škerjanca,
Lajovca, Simonitija in Gob-
ca. Izjemno tehten in dovr-
šen slovenski samospev je
Anton Dermota redno uvr-
ščal v svoje solistične kon-
certne sporede po svetu, kjer

ga je spremljala soproga, pia-
nistka Hilda Dermota. V
drugem delu koncerta smo
poslušali samospeve in arije
Beethovna, Brahmsa, Schu-
berta, Puccinija, Leharja in
Delibesa. Nastopili so: Irma
Mihelič in Nina Fras (so-
pran), Martin Sušnik (tenor),
Matija Cergolj (bariton) in
Peter Martinčič (bas), vsi ob
spremljavi pianistke Jelene
Boljubaš. Gostitelja - dunaj-
ski konservatorij so zastopali
Martin Mairinger (tenor)
Melanie Henley Heyn (so-
pran) in duet Juri Hasegawa
in Miki Sasakawa (sopranist-
ki), ki jih je spremljala pia-
nistka Penelepe Cashman.
Njihov mladostni žar, sveži-
na in talent ter zrelo po-
ustvarjanje je publika nagra-
dila z iskrenim, dolgim
aplavzom. Koncert je pove-
zovala Simona Mencinger,
sicer prevajalka na našem ve-
leposlaništvu. 

Ob zaključku sta prisotne
pozdravila še Alenka Bole
Vrabec in Slavko Mežek.
Alenka Bole Vrabec, pred-
stavnica Občine Radovljica,
je s Prešernovo Zdravljico v
slovenščini in v nemškem
prevodu dr. Klausa Olofa
spomnila na kulturni praz-
nik in Prešernovo poslan-
stvo. Slavko Mežek, organi-
zator, programski vodja in
agens prireditve, pa je pove-
dal, da bosta Konservatori-
um Wien in Ustanova PKD
Slovenija sodelovala tudi v
bodoče - pri pripravi med-
narodne poletne pevske
šole v Kropi. Koncertu je
sledil prisrčen sprejem.
Družina Staroverski je s
praznično kroparsko po-
nudbo in vrhunsko kapljico
poskrbela, da je zadišalo kot
v Kropi Pr' Kovač. Marsika-
tera od poslušalk je vpraša-
la, če je tako dobro potico
težko speči ...

Maja Bertoncelj

Medvode - Medvoški občin-
ski svetniki so dokončno
sprejeli pravilnik, s katerim
so uvedli mesečne subvenci-
je za otroke iz medvoške ob-
čine, ki ne obiskujejo organi-
zirane predšolske vzgoje in
varstva. S tem so sledili ne-
katerim občinam, ki so to
uvedle že prej. Razlog je po-
manjkanje prostora v vrtcih.
Pravilnik je začasen ukrep in
velja le za letos. Višina sub-
vencije pa je v primerjavi z
drugimi občinami visoka in
znaša dvesto evrov za posa-
meznega otroka. Po ocenah
naj bi iz proračuna 2011, ki
ga svetniki še niso obravna-
vali, za subvencije zadostova-
lo dvesto tisoč evrov. Pravil-
nik vsebuje tudi merila in
postopek za dodeljevanje.
Do subvencije je upravičen
otrok, ki ima vsaj z enim od
staršem stalno prebivališče v
občini Medvode, ni vključen

v nobeno izmed oblik orga-
nizirane predšolske vzgoje
in varstva in občina zanj ne
zagotavlja sredstev za dopla-
čilo oskrbnih stroškov, je do-
polnil starost najmanj 11 me-
secev in ni starejši od treh
let, je bil zavrnjen njegov
sprejem v Vrtec Medvode,
pogoj pa je še, da ima zapo-
slena oba starša. Z amand-
majem je bilo sprejeto, da so
do subvencije upravičeni
tudi starši, ki imajo status
študenta. Po pravilniku pa jo
bo dobil tudi otrok, katerega
starši so po 1. januarju letos
zavrnili odobreno mesto v
medvoškem vrtcu oziroma
so otroka iz vrtca izpisali.
Največ razprave je bilo glede
pogoja o zaposlenosti obeh
staršev, ki je bil dodan v fazi
od obravnave osnutka do
predloga in za nekatere svet-
nike ni bil sprejemljiv. Prve
subvencije se bodo začele iz-
plačevati po sprejemu prora-
čuna za letošnje leto.

Subvencija dvesto evrov Poklon Dermoti na Dunaju
Kropa - Anton Dermota - Dunaj. Večer v spomin stote obletnice rojstva enega največjih liričnih 
tenorjev 20. stoletja v dvorani Anton-Dermota-Saal sredi Dunaja.

Kranj

Prešernovi nagrajenci v Kranju

V torek so v Kranju prvič pripravili druženje z aktualnimi
Prešernovimi nagrajenci. Shoda muz na kranjskem Parnasi,
kot so poimenovali dogodek, ki naj bi postal tradicionalen,
se je udeležilo vseh osem letošnjih nagrajencev, ki so se v
družbi župana Mohorja Bogataja najprej sprehodili po Pre-
šernovi ulici, za trenutek postali v Prešernovi hiši in si v Ga-
leriji Prešernovih nagrajencev ogledali razstavo o njihovih
dosežkih. V nadaljevanju je v nabito polni Avli Mestne obči-
ne Kranj pogovor z nagrajenci vodila igralka Saša Pavček.
Pogovoru sta sledila sprejem in druženje kranjskih delavcev
v kulturi, srečanja pa so se udeležili tudi številni ljubitelji in
stalni spremljevalci kulturnih dogodkov v mestu. I. K.

Na večeru ob stoti obletnici rojstva Antona Dermota

V pogovoru s Sašo Pavček so se Prešernovi nagrajenci 
predstavili  številnim kranjskim kulturnikom.

3. KOLESARSKI MARATON 
SPINNING

Sobota, 19. februarja 2011, od 16. do 21. ure 
v rekreacijskem centru Vogu.

Prijave in informacije po tel. 04/ 250 63 33 ali 040 47 50 90 
Zadnji rok za prijavo je petek, 18. februar 2011.

Rekreacijski center VOGU in Športno društvo Gorenjskega glasa vabita na:
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»Darilo Kopru« 

 

Koprska pentlja – 
storitve za živo 

 

NASTOPA JOČI

Vljudno vabljeni na

4. marca 2011 ob 18.00 uri
Tehniški šolski center Kranj - Športna dvorana Zlato polje                       

 koncerthumanitarni 

Ansambel Saša Avsenika 

Otroci z downovim sindromom

APZ France Prešeren Kranj

PRO ANIMA Singers 

Glasbena skupina STRUNE

Folklorna skupina Iskraemeco

Plesni klub Zebra

Plesna skupina Face

PROGRAM POVEZUJETA: Ida Baš in Darko Torkar 

Vstopnina 10 evrov (otroci do 10 let imajo prost vstop)

Vstopnice se prodajajo v prostorih Gorenjskega glasa, Zavoda za turizem
Kranj, v gostilnici Kresnik Naklo in eno uro pred koncertom. Izkupiček bo
namenjen obravnavi otrok z downovim sindromom. 
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Žiri

Izbirajo med dvema variantama

Zgradba starega dela Osnovne šole Žiri je bila zgrajena po
drugi svetovni vojni, leta 1977 pa je bila dograjena telovad-
nica. Oba objekta že dolgo ne ustrezata več šolskim norma-
tivom, telovadnica pa že dolgo tudi ne zadovoljuje potreb
po rekreaciji v Žireh. Župan Janez Žakelj je želel svetnikom
predstaviti tri variante rešitve nastale situacije, vendar se je
ena takoj izkazala za neizvedljivo, zato so se seznanili z dve-
ma. "Svetniki so sklenili, da lahko nadaljujemo delo, pred-
vsem pri preverjanju možnosti in omejitev pri gradnji. Za
zdaj še nismo izbrali med variantama, vendar je druga real-
nejša, saj omogoča fazno gradnjo in je neodvisna od šolske-
ga poslopja," je povedal domači župan Janez Žakelj. 
Župan dodaja, da projekt ni izvedljiv v tem mandatu, lahko
pa občina odkupi zemljišča in pripravi projekte in dokumen-
te, po letu 2014 pa se posveti tudi gradnji. Druga varianta in-
vesticijo deli na dva dela: na prizidek ob obstoječi šoli in
dvorano z učilnicami za prvo triado. Prizidek bi bil z skup-
nim in administrativnim delom vmesni člen med novim in
starim objektom. "Ta varianta ima prednost pred prvo v
tem, da se lahko pouk nemoteno izvaja," so zapisali projek-
tanti. Kot zapisano zgoraj, pa je gradnja (pa tudi vprašanje
financiranja gradnje) oddaljena še za nekaj let. B. B.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Minuli konec tedna
je v Novem Sadu v Srbiji po-
tekalo letošnje evropsko pr-
venstvo v karateju za mla-
dince in mlajše člane, na
njem pa so izjemen uspeh
dosegli mladi kranjski tek-
movalci, saj je član Karate
kluba Shotokan Kranj Juš
Markač v kategoriji mladin-
cev do 76 kilogramov osvo-
jil naslov evropskega prva-
ka, njegov klubski prijatelj
Danijel Rihtarič pa je bil v
močni konkurenci mlajših
članov do 78 kilogramov
tretji. Prav tako je bronasto
medaljo osvojila članica Ka-
rate kluba Kranj Tjaša Ri-
stič, ki je bila v borbah v ka-
tegoriji mladink do 59 kilo-
gramov tretja ter se zaslu-
ženo veselila svojega do se-
daj največjega uspeha.

"Na evropsko prvenstvo
smo odšli prepričani, da sta
se tako Juš Markač kot Da-
nijel Rihtarič sposobna bo-
riti za kolajni, oba celo za

zlati. Na mednarodnih tur-
nirjih sta namreč naša tek-
movalca po vrsti premago-
vala nasprotnike, Juš celo
svetovnega in evropskega
prvaka. Oba je premagal
tudi v Novem Sadu, prav
tako je premagal odličnega
turškega tekmovalca in za-
služeno osvojil zlato meda-
ljo. Žal je Daniel v začetku
imel nekaj treme in na kon-
cu se je boril za bronasto
odličje ter ga v dvoboju z
odličnim domačinom tudi
dobil," je po vrnitvi v Kranj
povedal njun trener 
Vojislav Ašanin, ki bo oba
tekmovalca v naslednjih
mesecih pripravljal za na-
stope na največjih tekmova-
njih, tudi na svetovnem pr-
venstvu. 

"Tokrat stroški, ki jih 
večina pokrivajo tekmovalci
sami, niso bili tako veliki,
saj je Novi Sad blizu in je
slovenska reprezentanca tja
odpotovala z avtobusom.
Večji pa bodo, ko bo svetov-
no v Maleziji, in takrat upa-

mo na večjo pomoč domače
zveze in sponzorjev. S seda-
njimi uspehi, saj so sloven-
ski tekmovalci skupaj osvoji-

li štiri medalje, od tega tri
mladi Kranjčani, smo doka-
zali, da si jo zaslužimo," tudi
pravi Vojislav Ašanin.

Evropski prvak Juš Markač s trenerjem Vojislavom 
Ašaninom na prvenstvu v Novem Sadu / Foto: Lilijana Josifovska

ZAPOSLITEV V SPARU?

Za delo v trgovinah SPAR RADOVLJICA in
SPAR KRANJ PLANINA iš~emo:
Prodajalce mesa (m/ž)

Vaše prijave pošljite v 8 dneh po objavi na naslov: 
Spar Slovenija d.o.o., Kadrovska služba, Letališka cesta 26, 1000 Ljubljana ali 
kadri∞spar.si

SLOVENIJA PRIDRUŽITE SE NAM! Spar Slovenija d.o.o., Letališka 26, 1000 Ljubljana

Spar temelji na kakovosti, zanesljivosti in odgovornosti tako 
do svojih kupcev kot tudi do svojih zaposlenih. Tako smo zrasli 
v veliko in uspešno podjetje z varno prihodnostjo. Naša vizija 
���������	��
����	�����
�	�������	����	��������������������������
sodelavce, s katerimi bo Spar tudi v prihodnje kos izzivu biti
vedno najboljši.

Pri~akujemo:
- IV. stopnjo izobrazbe živilske ali druge ustrezne smeri
- izkušnje na podobnih delovnih mestih
- veselje do dela z ljudmi
- komunikativnost

Nudimo:
- delo v sodobno opremljeni poslovalnici
- prijetno delovno okolje
- zaposlitev v velikem in uspešnem mednarodnem podjetju  
- zaposlitev za dolo~en ~as z možnostjo podaljšanja za
  nedolo~en ~as
- pla~evanja dodatnega pokojninskega zavarovanja

Opis del in nalog:
- strežba kupcev za pultom
- naro~anje in vra~anje ustreznih koli~in mesa in mesnih izdelkov
- priprava mesa za prodajo
- skrb za ustrezen izgled in kvaliteto razstavljenega blaga

Kranjčani doma s tremi odličji
Zgodovinski uspeh za slovenski in kranjski karate je dosegel 17-letni Juš Markač, ki je na evropskem
mladinskem prvenstvu v karateju osvojil zlato kolajno, z bronastima odličjema pa sta se domov 
vrnila tudi Daniel Rihtarič in Tjaša Ristič.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka - Od danes do
nedelje bosta Škofja Loka in
Stari vrh znova gostitelja
mednarodnega tekmovanja
otrok, tradicionalnega Poka-
la Loka. Prireditev se bo da-
nes začela s sprevodom ekip
in odprtjem tekmovanja ob
19. uri na Mestnem trgu, ko
bodo vrstniki smučarje iz
kar 34 držav pozdravili v nji-
hovih jezikih. Obiskovalcem
bo zaigral domači pihalni or-
kester, po slovesnem odprtju
pa bo za zabavo igrala skupi-
na Energija.

Jutri zjutraj se bodo ekipe
in navijači preselili na Stari
vrh, kjer bodo tekmovali v
veleslalomu, slovesnost ob
razglasitvi rezultatov pa bo
ob 18. uri na Mestnem trgu.
V nedeljo bo na Starem vrhu
še slalomska tekma, razgla-
sitev posamičnih in ekipnih
zmagovalcev pa bo nato v iz-
teku proge. "Letos na našem
tekmovanju pričakujemo re-
kordno število držav udele-

ženk, mladih tekmovalcev in
spremljevalcev pa bo prišlo
okoli 350. Upam, da nam bo
naklonjeno tudi vreme, saj
smo se v organizacijskem
odboru, skupaj z zvestimi
sponzorji, potrudili, da smo
tako tekmovanje kot sprem-
ljevalni progam pripravili po
najboljših močeh," je pove-
dal predsednik OO Pokala
Loka Janez Poljanec.

Priprava Pokala Loka, ki
bo letos doživel že 36. pono-
vitev, je velik zalogaj tudi za
domači klub. "Gre za največ-
ji dogodek v našem klubu, ki
je pomemben tako za razvoj
škofjeloškega kot slovenske-
ga smučanja. Ker k nam pri-
dejo najboljši mladi smučar-
ji sveta, imajo naši tudi mož-
nost primerjave z drugimi,
ki v tem športu kaj pomeni-
jo. Poleg tega je tako velik
dogodek za Škofjo Loko pri-
ložnost promocije kraja in
turizma, zato smo veseli tudi
podpore občine," poudarja
predsednik SK Alpetour Ja-
nez Dekleva.

Med tujimi tekmovalci bo
nastopilo največ avstrijskih,
hrvaških in čeških smučar-
skih upov, največ tekmoval-
cev pa seveda šteje naša re-
prezentanca, ki ima kot do-
mačin pravico nastopa s tre-
mi ekipami. Za prvo ekipo
bodo tekmovali: Meta Hro-
vat, Maja Bernard, Kaja Koz-
jek, Maša Hvastja, Tijan Ma-
rovt, Tim Oman, Timotej
Giacomelli in Lan Leon
Kajtner. Za drugo slovensko
ekipo so prijavljeni: Claudia
Seidl, Lara Pančur, Špela

Mičunovič, Andreja Slokar,
Marija Primožič, Diana Ste-
govec, Job Rupnik, Ven
Florjančič, Rok Šmejic, Jani
Kavčič, Žan Homan in Žan
Psenner, za tretjo ekipo pa:
Liza Škulj, Eva Fojkar, Man-
ca Narobe, Martin Rihtaršič,
Miha Florjančič, Matic Je-
mec, Andraž Žontar, Žan
Demšar, Lenart Lah Blažič,
Jaka Logar, Matic Kalan,
Nika Bernardič, Maj Mlakar,
Andraž Rakovec, Anže Je-
mec, Matic Čerin, Žan Kralj
in Peter Hribar.

Mladi si želijo domačih tekem
Pokal Loka je eno najpomembnejših tekmovanj za mlade smučarje na svetu, ob rekordni udeležbi
smučarskih upov iz 34 držav pa tudi naši tekmovalci čakajo na svojo priložnost.

Janez Križaj 
(1963-2011) 

V 48. letu je nenadoma umrl Janez Križaj
iz Naklega. Bil je eden najboljših in najza-
služnejših igralcev za uspehe zlate generaci-

je NK (Živila) Naklo, za katerega je v letih 1984-1990
nastopal v 2. SNL, v letih 1990-1994 pa v 1. SNL. Kasneje se
je poizkusil tudi kot trener članske ekipe. Pred tem, že leta
1981, je bil še kot mladinec tudi igralec članske ekipe Nakla, ki
se je kot "podeželski" klub prebil vse do finala slovenskega
pokala. Tudi zaradi njegove pozitivne in neustrašne energije
je bilo Naklo vrsto let znano kot najbolj nogometna slovenska
vas. Ekipa je leta 1991 dobila tudi priznanje za športno ekipo
leta na Gorenjskem, v sezoni 1992/93 pa v 1. SNL osvojila
odlično 4. mesto. Ohranili ga bomo v trajnem spominu. 

Nogometni soigralci in prijatelji

V loškem SK Alpetour so ponosni, ker bo v nedeljo
hkrati s slalomsko tekmo na Starem vrhu v
Garmisch-Partenkirchnu na svetovnem prvenstvu
nastopil njihov reprezentant Matic Skube.

Janez Poljanec, predsednik OO Pokala Loka

Dolenja vas

Sankaško evropsko prvenstvo na Soriški planini

V organizaciji Športnega društva Dolenja vas bo od 18. do
20. februarja potekalo 9. Evropsko prvenstvo v sankanju s sa-
motežnimi sanmi. Tekmovanje naj bi potekalo na progi Za-
kraj v Dolenji vasi, a so ga zaradi slabih zimskih razmer pre-
stavili na Soriško planino, na sankaško progo Drauh. Sprem-
ljevalni program pa ostaja v Dolenji vasi, kjer bo danes ob 19.
uri žrebanje startnih številk, jutri bo ob 10. uri na Soriški pla-
nini vožnja za trening, ob 13. uri prva vožnja v konkurenci, ob
19. uri pa uradno odprtje, znova v Dolenji vasi. Sledila bo za-
bava s skupino Unimogs. V nedeljo bosta na Soriški planini
še druga (ob 10. uri) in tretja vožnja (ob 13. uri). Uradna raz-
glasitev bo v Dolenji vasi ob 16. uri. M. B.

Jesenice

Nesrečen poraz jeseniških hokejistov

V 50. krogu lige EBEL je bil v dvorani Podmežakla na spore-
du slovenski derbi. Ekipa Acroni Jesenic je gostila Tilijo Olim-
pijo, ki je v prvi tretjini povedla z dvema goloma. Jeseničani
so v nadaljevanju izenačili in se pred koncem tekme borili
celo za zmago, na koncu pa so obe točki osvojili igralci Olim-
pije, saj je John Hughes zadel 21 sekund pred zadnjim pi-
skom sirene. Ker sta izgubili tudi ekipi Medveščaka in Sape
Fehervar, je razmerje na dnu lestvice ostalo enako, saj ima
Acroni Jesenice na 8. mestu prav tako 46 točk kot Medveščak
na 9. mestu, Sapa Fehervar pa je na zadnjem mestu z 42 toč-
kami. Danes ekipa Acroni Jesenic doma gosti moštvo Red
Bull Salzburga, v nedeljo pa gostujejo pri Linzu. V. S.
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Kranj - Prihodnji teden bodo
na vrsti šolske počitnice, za-
radi katerih bodo slovenska
smučišča polno zasedena.
Na povečan obisk se zato po-
leg upravljavcev smučišč pri-
pravljajo tudi drugi, ki so od-
govorni za varnost in nadzor
na smučiščih (policija, inšpek-
torat za notranje zadeve in
prometni inšpektorat) ter
nadzor vožnje v naravnem
okolju (inšpektorat za okolje
in prostor ter inšpektorat za
kmetijstvo, gozdarstvo in
hrano). Kot smo izvedeli, se je
dosedanje sodelovanje med
policijo in pristojnimi inšpek-
cijskimi službami izkazalo
kot zelo dobro in učinkovito.

Smučarja umrla 
v bolnišnici

Aktivnosti policije in in-
špekcijskih organov na smu-
čiščih v prihodnjem tednu so
predstavili v torek, ravno na
dan, ko so s Policijske uprave
Kranj sporočili, da sta v kli-
ničnem centru umrla 34-let-
ni Ljubljančan in 54-letni Tr-
žičan, ki sta se pri smučanju
hudo poškodovala. Ljubljan-
čan je 3. februarja padel na
Krvavcu in si kljub uporabi
smučarske čelade hudo po-
škodoval glavo ter padel v ne-
zavest. Tudi Tržičan si je
hudo poškodoval glavo (bil je
brez čelade), potem ko je na
smučišču Senožeta v Srednji
vasi v Bohinju, kjer se je ude-
ležil interne tekme podjetja
iz Kranja, padel ob koncu
tekmovalne proge. 

Policisti že od ponedeljka
naprej in do konca februarja
poostreno preverjajo spošto-
vanje predpisov na smučiš-
čih in tako pomagajo pri za-
gotavljanju prijetne smuke,

še zlasti pa varnih počitnic
za šolarje. Alojz Sladič iz
Uprave uniformirane polici-
je na Generalni policijski
upravi je tako pojasnil, da
bodo policisti vse do 27. fe-
bruarja pogosto prisotni na
smučiščih, kjer bodo poleg
preventivnega dela opravljali
tudi kontrole psihofizičnega
stanja smučarjev in ugotav-
ljali kršitve smučarjev, s ka-
terimi neposredno ogrožajo
druge uporabnike smučišč.
V primeru ugotovljene vinje-
nosti ali omamljenosti od
droge policisti smučarju pre-
povedo nadaljnje smučanje
in odvzamejo smučarsko vo-
zovnico, brez vozovnice bo
ostal tudi smučar, ki bo s
svojim smučanjem druge
spravljal v nevarnost. Polici-
sti na smučiščih opravljajo
tudi oglede krajev najhujših
smučarskih nezgod, ki bo-
trujejo smrti ali hudi po-
škodbi smučarja. 

"V dneh, ko je pričakovati
povečan obisk smučišč,
bomo policisti v okviru svojih
pristojnosti in zmogljivosti
skrbeli za čim večjo varnost

ljudi. Vendar pa vsega ne
moremo storiti sami. Zato
pozivamo ljudi, naj dosledno
spoštujejo pravila varnega
smučanja, naj uporabljajo
ustrezno zaščitno opremo in
naj nikar ne smučajo pod
vplivom alkohola," je ob tej
priložnosti svetoval general-
ni direktor policije Janko
Goršek.

Možno tudi reševanje 
iz zraka

Med zimskimi počitnica-
mi (od 19. do 27. februarja)
bo na brniškem letališču v
stalnem dežurstvu tudi po-
sadka helikopterja policije z
ekipo nujne medicinske po-
moči, ki se ji bodo letos pri-
družili tudi gorski reševalci.
"Med lanskimi počitnicami
sta policija in ekipa helikop-
terske nujne medicinske po-
moči sami izvajali dežurstvo
na Brniku, letos pa so nas
povabili zraven, saj smo gor-
ski reševalci edini usposob-
ljeni za uporabo elektromo-
tornega vitla v helikopterju,"
je pojasnil predsednik Gor-

ske reševalne zveze Sloveni-
je Igor Potočnik.

Če so torej lani v primeru
hude smučarske nesreče s
helikopterjem pristajali v bli-
žini smučišč, kamor so "po
tleh" pripeljali ponesrečenca,
da ga je helikopter odpeljal v
bolnišnico, pa bo letos mož-
no tudi reševanje iz zraka, z
lebdečim helikopterjem. "S
takšnim reševanjem prihra-
nimo precej časa, poleg tega
pa ni treba zapreti celotnega
smučišča, ampak je dovolj
samo zavarovanje kraja ne-
sreče," pojasnjuje Potočnik.
V gorski reševalni zvezi odlo-
čitev za skupno stalno dežur-
stvo na brniškem letališču se-
veda pozdravljajo, po koncu
zimskih počitnic pa namera-
vajo opraviti tudi analizo izve-
denih reševanj in na njeni
podlagi predlagati morebitne
izboljšave. "Morda bomo
predlagali tudi razširitev ter-
mina, ko bi bilo organizirano
skupno dežurstvo helikopter-
ske nujne medicinske pomo-
či in gorskih reševalcev, a to
je že vprašanje denarja," še
razmišlja Potočnik. 

Pomoč smučarjem tudi iz zraka
Med prihajajočimi zimskimi počitnicami bo organizirano tudi stalno dežurstvo na brniškem letališču.
V Kliničnem centru v Ljubljani sta ta teden umrla smučarja, ki sta si hudo poškodovala glavi. 

Letos bodo poškodovane smučarje lahko reševali tudi iz lebdečega helikopterja. / Foto: Policija

Simon Šubic

Jesenice - Gorenjski krimi-
nalisti so v torek pridržali 36-
letnega Jeseničana, ki ga ute-
meljeno sumijo storitve kaz-
nivega dejanja prikazovanja,
izdelave, posesti in posredo-
vanja pornografskega gradi-
va mladoletnim osebam. V
sodelovanju s kriminalisti iz
Maribora in Murske Sobote
so namreč ugotovili, da je

osumljenec pred meseci za-
čel navezovati stike z mlado-
letnimi dekleti preko splet-
nih omrežij MSN, Facebook
in Netlog. Pri tem je pridobi-
val njihove gole fotografije,
ob katerih se je tudi spolno
samozadovoljeval, so včeraj
sporočili s Policijske uprave
Kranj. 

Na opisan način je Jeseni-
čan navezal stik z najmanj
štirimi dekleti, starimi med

trinajst in petnajst let, od ka-
terih je z različnimi izgovori
pridobil fotografije, na kate-
rih so bila dekleta gola ali
precej razgaljena. V zameno
za fotografije jim je pošiljal
SMS sporočila s kodami za
polnjenje mobi računov v
vrednosti med pet in dvajset
evrov. 

Na podlagi sodne odredbe
so kriminalisti pri osumljen-
cu doma opravili hišno pre-

iskavo ter mu zasegli različ-
ne elektronske medije in ra-
čunalnik, ki jih bodo sedaj
natančno pregledali. Jeseni-
čana so v sredo privedli k de-
žurni preiskovalni sodnici v
Kranju, ki je zanj po zasliša-
nju odredila pripor. Po ka-
zenskem zakoniku je za to-
vrstno zlorabo mladoletne
osebe v pornografske name-
ne zagrožena kazen od šestih
mesecev do petih let zapora. 

Prek spletnih omrežij od mladoletnic
izvabljal gole fotografije
Jeseničan je od najmanj štirih deklet, starih od trinajst do petnajst let, v zameno za kode za polnjenje
mobi računov pridobival gole fotografije. Stike je navezoval preko omrežij MSN, Facebook in Netlog.

Jesenice

Poškodovana peška umrla v bolnišnici

Policijska uprava Kranj je sporočila, da je v jeseniški bolniš-
nici za posledicami prometne nesreče umrla 36-letna žen-
ska iz okolice Bohinja. Pokojna je bila 16. januarja kot peška
udeležena v prometni nesreči. Okoli 18. ure je hodila po re-
gionalni cesti iz Bohinjske Češnjice proti Srednji vasi v Bo-
hinju. Kot so pojasnili na policiji, jo je nekaj metrov za ob-
vestilno tablo za naselje Srednja vas dohitel 62-letni voznik
z osebnim avtomobilom znamke Suzuki Jimny in zaradi ne-
prilagojene hitrosti s prednjim desnim delom vozila trčil v
peško, ki ni uporabljala odsevnih oziroma svetlobnih teles.
Peška je po trčenju padla in se huje poškodovala. Gorenjske
ceste so letos terjale že štiri smrtne žrtve. S. Š.

Kranj 

Pridržali sedem vinjenih voznikov

Gorenjski policisti so od ponedeljka do včeraj zaradi previ-
soke alkoholiziranosti (nad 0,52 mg/l alkohola v izdihanem
zraku) do streznitve pridržali sedem voznikov. Med njimi je
bil tudi 44-letni voznik, ki je pred tem povzročil prometno
nesrečo na Bledu. Alkotest je največ alkohola v organizmu
nameril 37-letnemu vozniku, ki so ga v sredo okoli 2. ure zju-
traj ustavili v Šenčurju. S. Š.

Kranj

Zasmodila se je hrana

V enem od stanovanj v stanovanjskem bloku v kranjskem
naselju Planina se je v sredo kmalu polnoči zasmodila 
pozabljena hrana na štedilniku. Kranjski poklicni gasilci 
so posodo odstavili s štedilnika in stanovanje prezračili,
starejšo stanovalko pa so zaradi zastrupitve z dimom 
prepeljali na zdravljenje v bolnišnico.

Kranj, Stara Fužina

Dvakrat zagorele smeti

V ponedeljek zvečer so kranjske poklicne gasilce dvakrat pokli-
cali na intervencijo zaradi zagorelih smeti. Nekaj minut po 22.
uri so tako odhiteli na Kokrico pri Kranju zaradi manjšega
požara odpadkov v industrijski coni. Pol ure kasneje so odhiteli
pogasit še goreče smeti v gramozni jami na Ilovki v Kranju.
Prostovoljni gasilci iz Stare Fužine pa so istega dne pozno
popoldne pogasili gorečo podrast nad Zoisovim gradom.

Koroška Bela

Poškodba pri podiranju drevesa

V sredo dopoldne se je na Sončni poti na Koroški Beli pri
vzdrževalnih delih oziroma pri podiranju drevja poškodoval
delavec Elektra Gorenjske. Na kraj so odšli reševalci Nujne
medicinske pomoči Jesenice in policija. S. Š.

Domžale

Izpraznili hišo

V sredo dopoldne so neznani storilci vlomili v stanovanjsko
hišo v okolici Domžal. Njihov plen je bil bogat, saj so odnes-
li tri prenosne računalnike, pet LCD televizorjev in zlatnino.
Lastnika so oškodovali za okoli dvajset tisoč evrov. 

Kokrica pri Kranju

Popadla ga je jeza

Kranjski policisti so morali v torek zvečer v stanovanjski hiši
na Kokrici pri Kranju zaradi kršenja javnega reda in miru
umiriti preveč razgretega 32-letnega domačina. Kranjčan naj
bi ob praznovanju rojstnega dne svojega otroka zmerjal
goste, nekatere pa tudi oklofutal. Ker se kljub opozorilu ni
pomiril in je s kršitvijo nadaljeval, so ga policisti pridržali.

Kranj

Zbirali odpadni baker

Kranjske policiste so obve-
stili, da so neznani storilci iz
zabojnika na dvorišču pod-
jetja v Kranju odtujili različ-
ne odpadne bakrene izdelke
v vrednosti okoli trinajst ti-
soč evrov. S. Š.
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Aktualno RazstavaVračanje premoženja

Vsi naenkrat na 
počitnice

V ponedeljek se začnejo zimske počitnice. Letošnja novost je, da so za vso Slovenijo v istem tednu. Do odločitve naj bi prišlo na željo
staršev, ki doslej niso mogli skupaj preživljati počitnic s svojimi otroki. Žičničarje in hotelirje boli, ker pri tem ni nihče pomislil na posledice
za turistično gospodarstvo. Na sliki: otroci se veselijo počitnic - in smučanja. / Foto: Gorazd Kavčič     

Denacionalizacijski postopki, 
ki se vlečejo že osemnajst let,
blokirajo Kamnik. Stran 12

Bomba, ki je leta 1979 raznesla
muzej v Velikovcu, zadnje čase
"trese" Slovenijo. Stran 10

Stran 11

V Ljubljani je na ogled izjemno
lepa razstava v spomin arhitektu
Vojtehu Ravnikarju. Stran 13
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Aktualno

Jože Košnjek

V soboto sem se odpeljal v
Velikovec/Völkermarkt, ki
leži 25 kilometrov vzhodno
od Celovca/Klagenfurta v
Podjuni/Jauntal na levem
bregu Drave, pod Svinjsko
planino/Saualpe. Mesto z
okrog 12 tisoč prebivalci v
zgodovinskem spominu Slo-
vencev ni dobro zapisano.
Od konca prve svetovne voj-
ne naprej se je Velikovec raz-
glašal za trdnjavo nemštva in
za zadnji branik pred "slo-
vensko oziroma jugoslovan-
sko nevarnostjo", ki steguje
roke po Koroški in si želi
nemške krvi. Velikovško ob-
močje je bilo med vsemi deli
Koroške Slovencem najmanj
naklonjeno. To mi je iz svo-
jih izkušenj pripovedoval že
oče, ki se je pod poveljstvom
generala Maistra v tem delu
Koroške bojeval za našo se-

verno mejo, in tudi kasnejša
ljudska štetja so dokazovala,
da so Slovenci na velikov-
škem izginjali najhitreje. Po
zadnjem štetju naj bi jih bilo
le še nekaj sto. Razmere so
se spremenile in v soboto
sploh nisem imel občutka,
da me kdo kot Slovenca gle-
da postrani ali celo sovražno.
Ko sem v eni od ulic s svojo
ne preveč tekočo nemščino
ogovarjal ljudi in jih spraše-
val po stavbi, v kateri je pred
dobrimi tridesetimi leti raz-
neslo bombo, so mi nekateri
odgovorili, da ne vedo za do-
godek, vljudna gospa sred-
njih let pa me je pospremila
do glavnega trga in pokazala
hišo, v kateri se je to zgodilo.
To je nekdanji velikovški
grad (Burg) iz 13. stoletja, ki
je od leta 1954 dalje Mestna
hiša. Da se je v Velikovcu zad-
nja leta v odnosu do Sloven-
cev obrnilo na bolje, potrjuje

poslovalnica slovenske Poso-
jilnice - Zveze bank v osred-
njem delu glavnega trga.
Pred desetimi, petnajstimi
leti je ne bi pustili pri miru. 

Prezgodnja eksplozija

V drugi polovici sedemde-
setih let, ko sem kot novinar
Gorenjskega glasa že občas-
no poročal s Koroškega, sem
slišal previdne namige o de-
javnosti jugoslovanske oziro-
ma slovenske obveščevalne
službe na senčni strani Kara-
vank. Velikovški dogodek jih
je potrdil. Koroška je bila ta-
krat prepletena z obveščeval-
nimi službami. Sedemdese-
ta leta so bila na Koroškem
obdobje bombnih napadov.
Med letoma 1972 in 1979 so
jih našteli kar dvajset. Veli-
kovški leta 1979 je bil zadnji.
Vanje so bile vpletene tudi
obveščevalne službe. Za ti-

ste, ki so jih v svoje dobro iz-
vajali Avstrijci, trdijo, da so
bili najpomembnejši politiki
o njih vnaprej obveščeni. 

Po napadu in na kasnej-
šem sojenju storilcem na Du-
naju je bilo ugotovljeno, da
ga ni izvedla slovenska manj-
šina, za kar so jo nekaj časa
obtoževali, ampak slovenska
Služba državne varnosti. O
naročnikih in razlogih sta
krožili (in še krožita) dve ver-
ziji. Odstavljeni predsednik
slovenskega izvršnega sveta
Stane Kavčič je v svojem
dnevniku zapisal, da je napad
ukazal tedanji šef slovenske
SDV Tomaž Ertl. Ta je Kavči-
čevo trditev zanikal. Napad
naj bi, tako drugi razlagalci,
samovoljno izvedel del te
službe zaradi protesta zoper
grobo ravnanje in kršenje
pravic Slovencev na Koro-
škem in v opozorilo, naj tega
na Koroškem ne počnejo več.

Posledice atentata so bile
katastrofalne in tragične, še
posebej za izvršitelja. Bombo
sta v nakupovalni torbi na
sončni petek, 18. septembra
leta 1979, dva dni pred dežel-
nimi volitvami, v Domovin-
ski muzej, ki je bil takrat v
drugem nadstropju Mestne
hiše, prinesla sodelavca SDV,
takrat 28-letna Marija Blaj in
33-letni elektrotehnik Luka
Vidmar, ki je za SDV sodelo-
val pri nameščanju tehničnih
naprav. S pretvezo, da bi si
rada ogledala razstavo o koro-
škem obrambnem boju
(Kärtner Abwehrkampf), ju
je kustos Karl Karpf spremil
do razstave v drugem nad-
stropju. Med nameščanjem
bombe naj bi ju presenetil
varnostnik, zato, tako do-
mnevajo, dela nista utegnila
opraviti do konca in nastaviti
časa eksplozije ob desetih
zvečer. Bombo je zato pet ur
prekmalu razneslo v njuni
bližini. Razdejanje je bilo
strahovito. V zunanji steni je
celo zazijala luknja. Renatte
Herman, ki se je takrat zadr-
ževala v pisarni v Mestni hiši,
je po poku odhitela v drugo
nadstropje, kjer je v krvi, z
odtrgano nogo, našla moške-

ga, ki je klical na pomoč. To
je bil Luka Vidmar. Poškodo-
van je bil tudi kustos. Poško-
dovano Marijo Blaj je izdala
krvava sled na stopnicah in
iskanje pomoči pri zdravni-
ku. Preiskovalci so ugotovili,
da sta bila razstrelivo in bate-
rija za vžigalnik kupljena v
Avstriji. Sredi leta 1980 so
Marijo Blaj in Luko Vidmar-
ja obsodili na štiri leta zapo-
ra, vendar so jih že leta 1981
zamenjali za dva avstrijska
vojaška vohuna, ki so ju zalo-
tili v okolici Kranja. Koroški
Slovenec, ki je Blajevi in Vid-
marju pomagal pri atentatu,
pa je bil obsojen na tri leta za-
pora. Tako so o dogodku pi-
sali v koroških in deloma
tudi slovenskih časnikih.

Po začetnem obtoževanju
Slovencev in preko njih Slo-
venije in Jugoslavije ter z
opozorili o "nevarnosti z
juga, ki steguje roke po Koro-
ški", je bil velikovški bombni
napad kmalu pozabljen. Obe
državi sta postavili prijatelj-
sko sodelovanje na prvo me-
sto. Velikovška bomba je bila
le redko omenjena v prepirih
o položaju Slovencev na Ko-
roškem.

Velikovec v slovenski 
politiki

Tako je bilo do lani, ko je
predsednik republike dr. Da-
nilo Türk odlikoval nekdanje-
ga slovenskega ministra za
notranje zadeve in vodjo
Službe državne varnosti To-

maža Ertla. Na očitke pred-
sedniku, da je odlikoval šefa
nekdanje organizacije, ki je
kršila človekove pravice in s
svojimi terorističnimi dejanji
škodila tudi Slovencem na
Koroškem, so bili pozorni
tudi koroški svobodnjaki. Za-
htevali so ustanovitev komisi-
je, ki naj razišče ozadje
bombnega napada v Celovcu,
deželna oblast pa naj pred
morebitno postavitvijo novih
dvojezičnih krajevnih tabel
prešteje slovensko manjšino.
V Sloveniji je spopad med
predsednikom republike dr.
Danilom Türkom in Jane-
zom Janšo ter njegovo Slo-
vensko demokratsko stranko
oster. Predsednika so z neka-
terimi dokumenti obtožili, da
je bil neposredno obveščen o
atentatu v Velikovcu in je
osebno sodeloval s Tomažem
Ertlom, v državnem zboru
dopolnjen zakon o zapiranju
nekaterih arhivov pa naj bi
ščitil pomembne posamezni-
ke, ki so včasih delovali in so-
delovali z SDV. O javnosti teh
arhivov naj bi se državljani
odločali na referendumu.
Predsednik Türk je kot odgo-
vor na te obtožbe dal predsed-
niku vlade Borutu Pahorju in
direktorju Arhiva Slovenije
Draganu Matiču soglasje, da
lahko postanejo javni vsi ar-
hivski dokumenti, v katerih je
omenjeno njegovo ime. Do-
kumenti, s katerimi maha
SDS, pa ničesar ne dokazuje-
jo in so orodje politične di-
skvalifikacije in obračuna.

Velikovška bomba
trese Slovenijo
Septembra leta 1979 je bomba raznesla prostore domovinskega muzeja v
Velikovcu. Zaradi tega je bilo nekaj časa med Avstrijo in tedanjo 
Jugoslavijo vroče, nato pa se je hrup polegel. Zadnje mesece velikovška
tempirana bomba spet tiktaka. 

Mestna hiša v Velikovcu. Bomba je eksplodirala v drugem nadstropju levo.

Za mnenje o velikovškem atentatu in njegovem sedanjem vple-
tanju v slovensko politiko smo prosili dva znana koroška Slo-
venca: Feliksa Wieserja, ki je bil leta 1979 tajnik Zveze sloven-
skih organizacij, in dr. Matevža Grilca, tedanjega predsednika
Narodnega sveta koroških Slovencev.

Feliks Wieser je povedal, da so bili takrat
Slovenci na Koroškem presenečeni in
ogorčeni zaradi bombnega napada, saj
so bili zaradi njega razmere za manjšino
še slabše. Tudi sedanji prepir v Sloveniji
za manjšino na Koroškem ni dober.
Zase pravi, da vse, kar misli, pove 
naglas, pa naj gre za dobro in slabo.
Zato za razne "obveščevalce" ni zanimiv.

Dr. Matevž Grilc je dejal, da se je tudi
zaradi očitkov o sodelovanju s slovensko
obveščevalno službo in podobnih laži
umaknil iz politike, da ne bi bil breme
slovenski politiki na Koroškem. Očitki
se mu zdijo smešni, saj Udba in njene
naslednice desnim politikom na 
Koroškem, kamor prišteva tudi sebe, 
ni zaupala. Ob prepirih o Velikovcu se
je treba vprašati, komu služi pogrevanje
30, 40 let starih zadev. Manjšini, ki je
sedaj v odločilni fazi pogajanj 
o reševanju problemov, zanesljivo ne.
Avstrija je zaradi interesa države zaprla
vse arhive o plebiscitu in akcijah za 
zagotovitev pravic Avstrijcev na Južnem
Tirolskem v Italiji. Očitek predsedniku
Türku o sodelovanju pri bombnih 
napadih na Koroškem po njegovem
mnenju meji na "pustno šalo". Dr. Matevž Grilc

Feliks Wieser

Poslovalnica Slovenske posojilnice in banke na glavnem
trgu v Velikovcu
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Aktualno

Suzana P. Kovačič

Minister za šolstvo in
šport dr. Igor Lukšič je na
vprašanje, zakaj je bilo z le-
tošnjim letom potrebno
spremeniti sistem zimskih
počitnic, odgovoril, da si žič-
ničarji in zimski delavci že
od nekdaj želijo "napeljevati
vodo na svoj mlin". Da je za-
deva stara več desetletij in da
se je denimo že delegatsko
vprašanje iz leta 1979 glasi-
lo: "V naši delovni organiza-
cijo so zaposleni tudi delav-
ci, ki ne stanujejo na območ-
ju ljubljanskih občin, imajo
pa otroke, ki se šolajo v Ljub-
ljani ali po domači občini. Z
odločitvijo o deljenih šolskih
počitnicah so se ti starši
znašli pred problemom,
kako uskladiti zimske dru-
žinske počitnice." Odgovor
je bil, da bodo prihodnje šol-
sko leto poskušali te po-
manjkljivosti odpraviti ...
Sledi ugotovitev iz leta 1980,
kot navaja minister: "Kljub
nizkemu številu organizira-
nih zimovanj menimo, da je
dobra polovica otrok prežive-
la počitnice na smučanju
večinoma v Avstriji in Italiji.
Med drugo polovico, ki so
ostali doma, pa je bilo žal kar
precej takih, ki so bili pri-
krajšani celo za sankanje, saj
jim starši niso mogli oskrbe-
ti primerne opreme." Vsi ti
problemi, ki so družbeni
problemi, usekajo tudi pri
takem majhnem detajlu na
plan, je poudaril minister.
Tudi danes ...

... leta 2011. "Nekateri si
predstavljajo, da bo zdaj kar
cel šolski sistem usmerjal
ljudi na teden dni počitnic.
Se pravi, da se bo 250 tisoč
ljudi moralo prilagajati pe-
tim, desetim hotelom. To je
anomalija, ki ni fer, če hoče-
te tudi do drugega gospodar-
stva. Zakaj potem ne uredi-
mo tudi prehrane ali pa kar
celega šolskega dne tako, da
bi šel na roke neki restavra-
ciji? Ali pa uredimo šolske
počitnice tako, da bodo šle te
v korist drugi branži, recimo
igriščem za golf? Skratka, ta
tip razmišljanja je enostavno
predimenzioniran ... Podo-
bne zgodbe imamo z zalo-
žniki, ki so iz učbenika, ki ga
na šolskem polju razumemo
kot pripomoček, zato da bo
otrok lažje sledil in več znal,
založniki naredili biznis. In
zdaj bi radi od nas, da nare-
dimo tak režim, da bo vsak
otrok vsako leto kupil vse de-
lovne zvezke in vse učbeni-
ke, ki si jih oni izmislijo.

Tako daleč smo, da se piše
tudi učbenik za telovadbo.
Ko notri pride biznis logika,
potem enostavno šola ni več
šola, ampak so otroci razum-
ljeni samo kot nek material,
ki je poln denarja preko star-
šev. In potem servisiramo
eno založniško dejavnost, ta
tip turizma ...," je bil kritičen
minister. 

Dr. Igor Lukšič pa podpira
"Gabrovih" pet dni dopusta
med šolskim letom: "To je v
redu, funkcionira, je ustrez-
no za starše, ki to izbirajo, in
za turistične delavce, ker
imajo čez celo sezono mož-
nost napolniti kapacitete.
Morali pa bi se malo organi-
zirati glede tega, na primer
preko starševskih organiza-
cij. Zelo organizirano delajo
turistične organizacije, ki po-
nujajo organizirane matu-
rantske izlete, maturantske
plese. Tu se razvija dejav-
nost, ki je podporna šoli in ki
zase ne zahteva, da bi prila-
gajali režim njim," je razložil
minister.  

Tri tedne zimskih 
namesto jesenskih 
počitnic

Na pobudo Skupnosti ob-
čin Slovenije je minister
ustanovil delovno skupino,
ki bo ocenila učinek enotne-
ga termina zimskih počitnic
na turizem. Skupino sestav-
ljajo predstavniki različnih
sekcij turizma, žičničarjev,
Skupnosti občin Slovenije,
direktorata za turizem, Slo-
venske turistične zveze ter

predstavniki ministrstva.
Člani delovne skupine so se
dogovorili, da turistični de-
lavci zberejo podatke o pri-
hodkih v turizmu ter številu
nočitev v času zimskih po-
čitnic; termini so se v zad-
njih dvajsetih letih nekaj-
krat spremenili, v delovni
skupini pa bi radi ugotovili,
kako so takratne spremem-
be vplivale na dogajanja v
turizmu.

Član delovne skupine je
tudi Dejan Podgoršek iz
Skupnosti občin Slovenije, ki
je pojasnil stališče: "Skup-
nost občin Slovenije je z ne-
zadovoljstvom sprejela izve-
deno dejstvo, da se z letom
2011 uvedejo enotne počitni-
ce za vso Slovenijo v enem
tednu. Menimo, da je minis-
trstvo za šolstvo in šport po-
polnoma spregledalo dej-
stvo, da sta šport in turizem v
lokalnih skupnostih omeje-
na po zmogljivostih, zato bo
zadovoljstvo otrok in staršev
mnogo težje zagotoviti, če-
prav je to njihova pravica. In-
frastruktura, v katero lokalne
skupnosti ogromno sovlaga-
jo, namreč nima za cilj samo
gospodarskega rezultata,
ampak tudi čim večje število
domačih uporabnikov, ki jim
skušamo zagotoviti, da se v
kratkem tednu počitnic re-
kreirajo čim bliže svojega
doma. Takšen način je sku-
pen vsem tako imenovanim
alpskim državam, ki gojijo
močno kulturo zimskih
športov kot preživljanje pro-
stega časa in psihofizične re-
vitalizacije.

Seveda ne moremo niti
mimo dejstva, da bo zaradi
omejitev zmogljivosti tako
športne kot tudi nastanitve-
ne infrastrukture nastala
ogromna gospodarska ško-
da, ki jo ministrstvo za go-
spodarstvo na podlagi svojih
metod ocenjuje na okrog
petnajst milijonov evrov.
Verjamemo, da bo ministr-
stvo za šolstvo znotraj skupi-
ne za evalvacijo uvedbe eno-
tnih zimskih počitnic našlo
dovolj širine tudi za argu-
mentacijo ponovne uvedbe
štirinajstdnevnih počitnic ali
celo tritedenskih na račun
novembrskih počitnic, hkra-
ti pa menimo, da je tako iz-
postavljena tema tudi dobra
priložnost, da se turistično
gospodarstvo in šolski sek-
tor zbližata in povečata sode-
lovanje pri programih Šole v
naravi ter drugih šolskih
programov, ki za izvedbo za-
htevajo vključevanje javne in
gospodarske turistične infra-
strukture."

Kako o skupnih zimskih
počitnicah razmišljajo v šo-
lah? "Za tiste učitelje na pri-
mer, ki službujejo v ljub-
ljanski regiji, pa imajo otro-
ke v šoli na Gorenjskem, ali
obratno, je to v redu, ker bo
družina lahko skupaj preži-
vela počitnice. Za tiste, ki
bodo odšli na smučanje, pa
odločitev ni v redu, ker bo
na smučiščih večja gneča,"
je že za Ločanko, prilogo
Gorenjskega glasa, povedala
ravnateljica Osnovne šole
Škofja Loka - mesto Doris
Koželj.

Vsi naenkrat na počitnice
S ponedeljkom se začnejo zimske počitnice. Letošnja novost je, da so počitnice za vso Slovenijo 
v enem tedenskem terminu. Do odločitve naj bi prišlo na željo staršev, ki doslej niso mogli skupaj
preživljati počitnic s svojimi otroki. Žičničarje in hotelirje boli, ker pri tem ni nihče pomislil na 
posledice za turistično gospodarstvo.

Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič: 
"Zakaj potem ne uredimo tudi prehrane ali pa
kar cel šolski dan tako, da bi šel na roke neki 
restavraciji? Ali pa naredimo šolske počitnice
tako, da bodo šle te v korist drugi branži, recimo
igriščem za golf? Skratka, ta tip razmišljanja je
enostavno predimenzioniran ..."

Mag. Maja Pak, direktorica Slovenske turistične
organizacije: "Mnenja smo, da je bila odločitev o
združenih zimskih počitnicah sprejeta prehitro.
Strinjamo se s predstavniki slovenskega 
turističnega gospodarstva, da bi bilo tako z vidika
varnosti kot tudi ekonomske učinkovitosti bolje
ohraniti dva tedna zimskih počitnic. O višini 
izgube zaradi združenih počitnic v tej zimski 
sezoni še ne moremo govoriti, je pa zagotovo,
da v enem tednu ne bo mogoče realizirati 
enakega finančnega izplena, kot bi ga sicer 
v dveh tednih."

Mirjam Žerjav, direktorica Lokalne turistične
organizacije Kranjska Gora: "Že od junija lani,
ko smo izvedeli za enoten termin počitnic, 
opozarjamo, da bo to negativno vplivalo na 
obisk naše destinacije in na naše turistično 
gospodarstvo. Žal so se naše črne napovedi 
izkazale kot realnost. Ta teden imamo 50 
odstotkov manj nočitev, izpad prihodkov samo
za nočitve v Kranjski Gori je za milijon evrov,
ne vemo pa še, koliko bo še izpada na žičnicah
in zunajpenzionskih storitvah."
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Ni le smučanje zimski šport. Za mnoge sta drsanje ali pa sankanje prijetnejša, pa tudi 
cenejša. / Foto: Tina Dokl
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Vračanje premoženja

Jasna Paladin

Denacionalizacijski po-
stopki, ki jih je leta 1994
sprožila agrarna skup-
nost Meščanska korporacija
Kamnik (Mekok), po svoji
razsežnosti sodijo med naj-
večje na Gorenjskem. 

Mekok, ki združuje nekaj
več kot dvesto članov, kot
upravičenec, in Občina
Kamnik ter država oz. Sklad
kmetijskih zemljišč in goz-
dov RS kot dva od največjih
denacionalizacijskih zave-
zancev, stojijo trdno vsak na
svojem bregu. In čeprav so
vpleteni že prejeli pravno-
močno odločbo o vračilu ne-
premičnin v naravi in vpisu
Mekok v zemljiško knjigo,
pravnim postopkom še kar
ni videti konca. Državno pra-
vobranilstvo je namreč poda-
lo zahtevo po reviziji na to
odločitev in Vrhovno sodišče
je nato razsodilo, da Mekok
do vračila zahtevanih zem-
ljišč ni upravičena ter posto-
pek vrnilo v vnovično odloča-
nje na prvo stopnjo, na
Upravno enoto Kamnik. Tu
so pred dnevi izdali odločbo,
s katero zahteve Mekok po
vračilu, v skladu z odločbo
Vrhovnega sodišča, zavrača-
jo, a člani Mekok so že napo-
vedali pritožbo.

Kaj je Meščanska 
korporacija Kamnik?

A skoraj dve desetletji dol-
go pravdanje in blokada raz-
voja nekaterih najpomemb-
nejših občinskih objektov in
območij v kamniški občini
ni nekaj novega. Zgodovina
posebnih pravic meščanov
mesta Kamnik, na katere se
sklicujejo člani Mekok, na-
mreč sega več stoletij v prete-
klost. Kot je v svoji kroniki o
Mekok in njeni zgodovini
zbral in zapisal sedanji pred-
sednik Milan Deisinger, je
mesto Kamnik, torej njegovi
prebivalci, pravico do bistri-
škega gozda pridobil že leta
1380, ko je vojvoda Rudolf
IV. Habsburški Kamniku
potrdil svoboščine in privile-
gije, ki so pomenile, da lah-
ko meščani svobodno uprav-
ljajo z bistriškimi gozdovi.
Takrat je veljalo, da je vsak
meščan iz gozdov vzel toliko
lesa, kolikor ga je rabil za
kurjavo ali gradbeni materi-
al. V zemljiško knjigo so se
kamniški meščani kot lastni-

ki bistriškega gozda vpisali
leta 1793, po reformah Mari-
je Terezije. Do prvih neso-
glasij na tem področju je pri-
šlo leta 1848, ko se je v skla-
du z novim upravnim siste-
mom ustanovila kamniška
mestna občina, ki je poleg
mesta obsegala tudi nekate-
re okoliške vasi. Nekdanji
meščani so se kmalu uprli,
da se pravice do uporabe bis-
triških gozdov ne smejo raz-
širiti izven mesta, saj naj bi
pripadale le njim, čeprav so
številni že takrat zagovarjali,
da je mestna lastnina lahko
le last občine in ne posamez-
nih meščanov. Posledica 
nesoglasij je bila ustanovi-
tev Meščanske korporacije
Kamnik avgusta 1866, kate-
re člani so se smatrali za de-
diče srednjeveških pravic
mesta Kamnik. Ta lastnin-
ska razmerja so že takrat
močno razdvojila meščane
in občinsko upravo.

Tedanja Meščanska kor-
poracija Kamnik je imela
194 članov, saj so, kot pou-
darja Deisinger - vse pravice
meščanov nastale na podla-
gi skupne lastnine z deležno
pravico, vezano na hišo, in
teh hiš v starem mestu je
bilo 194. "Mekok se je leta
1866 ustanovila predvsem
zato, da bi opravičili svoje
poslanstvo za hitrejši gospo-
darski, ekonomski, kulturni
in socialni razvoj Kamnika,
a nesoglasja z občino so se
nadaljevala. Leta 1913 je bilo
razsojeno, da sporna zem-
ljišča, med drugim tudi bis-
triški gozdovi, niso last obči-
ne Kamnik, pač pa lastnina
določenih kamniških po-
sestnikov. Podobno je bilo
razsojeno tudi leta 1922, ko
je bila Mekok označena kot
nesporni lastnik zemljišč,"
našteva Milan Deisinger, ki
je predsednik Mekok zad-
njih sedem let.

Nadaljnjo usodo Mekok
je krojila 2. svetovna vojna.
Nemci so jo ukinili, njeno
celotno premoženje pa za-
plenili, ga prepisali na me-
sto Kamnik in sami uprav-
ljali po nacističnih zakonih.
Takoj po koncu vojne, pozi-
mi leta 1946, je Mekok vlo-
žila zahtevek za vrnitev s
strani Nemcev zaplenjene-
ga premoženja, ki je bil
tudi pozitivno rešen, a le
pol leta za tem je država na
podlagi ponovno uvedene
agrarne reforme premože-

nje Mekok podržavila in
njeno delovanje onemogo-
čila za dolgih petdeset let.

Vrhovno sodišče: Mekok
do vračila ni upravičena

Ob sprejetju Zakona o de-
nacionalizaciji se je Mekok
vnovič organizirala, njeni
člani pa so leta 1994 vložili
zahtevo za vračilo vsega, kar
jim je bilo po koncu vojne
odvzeto. To je obsegalo ne-
kaj nad 5000 hektarjev
zemljišč, od tega dobrih
3000 hektarjev gozdov. Po-
sestvo v Kamniški Bistrici je
bilo dodeljeno Gozdnemu
gospodarstvu Ljubljana, lov-
sko dejavnost je prevzelo
podjetje Kozorog, upravno
poslopje (današnja občin-
ska stavba) in druge nepre-
mičnine v Kamniku pa je v
uporabo dobila občinska
uprava. Zavezanec za vrači-
lo bistriških gozdov je da-
nes Sklad kmetijskih zem-
ljišč in gozdov RS, Občina
Kamnik pa je zavezanka za
vračilo občinske stavbe na
Glavnem trgu, zemljišč na
Žalah, Malega gradu in
zemljišč pod žičnico na Ve-
liko planino.

V vseh teh letih se je zvr-
stilo nemalo odločb, pri-
tožb, ugovorov in zahtevkov
za dopolnitev, a ko je že ka-
zalo, da je denacionalizacij-
ski postopek zaključen, je
Vrhovno sodišče kot odgo-
vor na revizijo aprila lani
odločilo, da člani sedanje
Mekok niso aktivno legitim-
ni za vračilo premoženjskih
pravic, saj da obseg in vrsta
pravic članov niso identične
s tistimi pravicami, ki so jih
imeli ob odvzemu. Mekok
se je leta 1994 namreč for-
mirala kot 'solastniška'
agrarna skupnost, pred po-
državljenjem pa so imeli
'skupno lastnino'. "To, kar
je naredilo Vrhovno sodiš-
če, je neverjetno in zelo
smo razočarani nad našo t.
i. pravno državo. Imamo
vse potrebne dokaze, zato
se že pripravljamo na ustav-
no pritožbo in če bo potreb-
no, tudi na pritožbo na
mednarodno sodišče za člo-
vekove pravice. Borili se
bomo do konca! Vztrajamo,
da smo legitimni upravi-
čenci in želimo nazaj le ti-
sto, kar nam je bilo ukrade-
no. Gre za navaden pravni
formalizem, eno samo be-

sedico, ne pa tudi za upošte-
vanje zgodovinskih dejstev
in pravic, ki so nam bile od-
vzete," je razočaran Deisin-
ger, ki je sodišču in vsem
vpletenim poslal tudi zaje-
ten seznam argumentov, ki
po njegovem dokazujejo, da
vrhovno sodišče ni bilo poš-
teno.

Občina v nepremičnine,
ki niso v njeni lasti, 
ne sme vlagati

Občina Kamnik na drugi
strani se v vseh teh letih uba-
da z drugimi težavami. Raz-
voj na nepremičninah, ki so
v denacionalizacijskem po-
stopku, je namreč ustavljen.
Kot nam je povedala vodja
občinskega oddelka za pre-
moženjsko-pravne in sploš-
ne zadeve Maja Hauptman,
Občina v teh letih ni mogla
razširiti pokopališča, obnovi-
ti stražnega stolpa na Malem
gradu in obnoviti občinske
stavbe, ki ima dotrajano stre-
ho in fasado in je brez po-
trebnega dvigala. "Občina
težko vlaga v nekaj, za kar ne
ve zagotovo, če bo čez leto ali
dve sploh njeno. Če bi vlaga-
la in bi nepremičnine na
koncu dejansko prešle v last
denacionalizacijskih upravi-
čencev, za vložena sredstva
ne bi bila upravičena niti do
povračila," opozarja. Deisin-
ger je še povedal, da bi, če
bodo nepremičnine dobili
nazaj, občinsko stavbo Obči-
ni oddali, ostale nepremični-
ne pa prodali.

A kljub temu, da so v Me-
kok že napovedali boj do
konca, pa vse le ni tako pesi-
mistično. To dokazuje ne-
davni podpis sporazuma o
ureditvi medsebojnih raz-
merij med Mekok in Občino
Kamnik, s katerim je občina
dobila možnost, da na pet
parcel, ki so sicer še vedno v
denacionalizacijskem po-
stopku, razširi pokopališče,
kar je bilo že nujno potreb-
no. S tem sporazumom so
problematiko širitve rešili
vsaj za dve leti. Sporazum
določa, da bo Občina v pri-
meru, da Meščanska korpo-
racija Kamnik pridobi zem-
ljišča nazaj v naravi in se bo
pokopališče že razširilo, ta
zemljišča odkupila. Podoben
sporazum obe strani pri-
pravljata tudi za rešitev ob-
nove stražnega stolpa na
Malem gradu.

Denacionalizacijski postopki
blokirajo Kamnik
Denacionalizacijski postopki, s katerimi Meščanska korporacija Kamnik kot vračilo v naravi 
zahteva bistriške gozdove, občinsko stavbo, Mali grad in Žale, se vlečejo že osemnajst let. Investicije
na teh nepremičninah so zato blokirane, a stvari se vseeno premikajo. Občina Kamnik in Mekok sta
namreč podpisali sporazum, ki omogoča vsaj širitev Žal. 

Milan Deisinger, predsednik Mekok: "Mi nismo tajkuni, 
nazaj želimo le tisto, kar nam je bilo odvzeto. V našem 
interesu je razvoj občine, zato si z Občino Kamnik želimo
dobrih odnosov, saj bi bilo le to dobro za obe strani. A za
svojo pravico se bomo na sodišču borili do konca."

Maja Hauptman, Občina Kamnik: "Občina ne more in ne sme
vlagati v nepremičnine, ki niso v njeni lasti. Postopek se bo
gotovo vlekel še nekaj let, zato je podpis sporazuma o ureditvi
medsebojnih razmerij za Žale za občino zelo pomemben."

Meščanska korporacija Kamnik v naravi zahteva tudi vračilo
občinske stavbe ...

... zemljišč na kamniških Žalah ...

... in malograjskega hriba. 



13petek, 18. februarja 2011

Razstava

Miha Naglič

Bilo je leta 2003, ko je Voj-
teh Ravnikar dobil Prešerno-
vo nagrado za življenjsko
delo, Robert Potokar pa je že
pred tem izdal knjigo Go-
renjska: arhitekturni vodnik.
Oboje je bilo povod, da smo
ju povabili na 73. Glasovo
prejo, ki je bila 22. maja
2003 v Vili Bled. Predli smo
pod naslovom Kaj je dobra
arhitektura? Osem let po-
zneje si lahko na to vpraša-
nje odgovorimo z ogledom
Potokarjeve razstave v Rav-
nikarjev spomin.

Arhitekt Potokar, že dolgo
si nisem ogledal tako po-
srečene arhitekturne raz-
stave. Kako ste jo zasnova-
li? Kakšni so odzivi?

"Na razstavi In memori-
am. Vojteh Ravnikar je pred-
stavljeno šestnajst izvedenih
del biroja Ravnikar Potokar.
Razstavo sva zasnovala sku-
paj z Matejo Šetino tako, da
smo v galeriji predstavili ar-
hitekturo z velikimi fotogra-
fijami, ki naj obiskovalcu
pričarajo stavbe na tak način,
kot da pred stavbo stojimo in
jo lahko vidimo z vseh stra-
ni. Se pravi, da so to objekti,
postavljeni v prostor, in de-
jansko ima obiskovalec ob-
čutek, kot da se med objekti
sprehaja. Nekakšen sprehod
po mestu ali po pokrajini.
Niso pa samo fotografije ti-
ste, s katerimi prikazujemo
našo arhitekturo. Na razstavi
je tudi video prikaz posa-
meznih objektov, na končni
steni pa bolj oseben prikaz
dela in življenja v biroju. Od-
zivi na razstavo so zelo do-
bri, od množičnega obiska
na samem odprtju, do posa-
meznih mnenj obiskovalcev,
ki so opazili, da je to odlična
in precej drugačna arhitek-
turna razstava."

Kako ocenjujete svoje sode-
lovanje s kolegom in prija-
teljem Vojtehom Ravnikar-
jem v zadnjih desetih letih,
v projektih, ki so prikazani
tudi na razstavi?

"Z Vojtehom sva sodelova-
la že dlje časa, formalno od
moje diplome leta 1990, res
pa je, da sva v zadnjih desetih
letih postala tudi soavtorja in
poslovna partnerja, in ne več
samo sodelavca. Na razstavi

je predstavljeno nekaj večjih
projektov, ki sva jih delala
skupaj in smo jih dobili na
natečajih, med njimi: šoli v
Grosupljem in Celju, poslov-
ni objekt Masarykova v Ljub-
ljani. So pa predstavljeni tudi
projekti, ki sem jih delal sa-
mostojno, oziroma z drugi-
mi soavtorji."

Vojteh Ravnikar je bil eden
najboljših slovenskih arhi-
tektov v zadnjih treh deset-
letjih, o tem pričajo njegova
dela in nagrade. Kakšen pa
je bil kot človek?

"Vojteh je bil dejansko po-
membna osebnost v sloven-
ski arhitekturi, tako z realizi-
ranimi projekti kot s pedago-
škim delom na Fakulteti za
arhitekturo. Vsekakor pa ne
gre pozabiti dejstva, da je
prav on začel leta 1983 s Pi-
ranskimi dnevi arhitekture
in da je v Slovenijo pripeljal
evropske in svetovne arhi-
tekte, od katerih smo se lah-
ko v Piranu marsikaj naučili.

Kot človek je bil izredno
zanimiv: rahlo boemski, rad
je znal uživati življenje, hkra-
ti pa tudi trdo delati. Zelo do-
bro predstavi Vojtehov zna-
čaj knjiga, ki smo jo poleg ka-
taloga izvedenih projektov
predstavili na razstavi. To je
knjiga In memoriam. Vojteh
Ravnikar in v njej nam je
uspelo zbrati zapise njegovih
sodobnikov, prijateljev, arhi-
tektov, ki so na oseben način
razkrili svoj pogled nanj. V
več zapisih v knjigi je moč

razbrati, da je bil Vojteh po
svoje redkobeseden in da je
dostikrat več povedal s svoji-
mi skicami kot z besedami."

Vojtehu Ravnikarju radi
pripišejo, da je "arhitekt
Krasa". Res so njegova prva
dela izvedena na Primor-
skem, a na razstavi vidimo,
da sta v zadnjih desetih le-
tih z njimi posejala in za-
znamovala vso Slovenijo,
od Sežane do Hodoša, ne-
kaj pa jih najdemo tudi na
Gorenjskem ... 

"Njegova prva dela so de-
jansko s Krasa, velika večina
jih je iz Sežane in to so tudi
bila mogoče najbolj odmev-
na dela, pa čeprav so bila po
velikosti relativno majhna:
takšna je recimo pošta in tr-
govina v Vremskem Britofu
ali pa Občinska stavba v Se-
žani. Drugi objekti po Slove-
niji pa so nastali kot rezultat
zmage na natečajih, zato jih
lahko najdemo dejansko po
vsej Sloveniji. Z Gorenjskega
sta na razstavi prikazana dva
objekta: poslovna šola Bled,
ki sva jo z Vojtehom delala
skupaj s Tanjo Košuta, ter
vila ob Blejskem jezeru, ki
sem jo zasnoval skupaj s Špe-
lo Kuhar in Blažem Budjo."

Posebno pozornost zbuja
Vojtehov poslednji izvedeni
objekt, Zimski dvorec na
Blokah, res nenavadna ar-
hitektura, "nekaj več" ...

"Dvorec ima posebno vlo-
go v Vojtehovem ustvarja-

nju, po mojem mnenju je
namreč to objekt, s katerim
se je na koncu največ ukvar-
jal, kot da bi se na neki na-
čin zavedal, da bo to projekt,
s katerim se bo poslovil ...
Objekt je res nekaj več, saj
predstavlja primer rešitve
naloge umestitve arhitektu-
re v neokrnjeno naravo: v
tem primeru v gozdnat pre-
del na Blokah. Vojtehu je to
uspelo s horizontalno pote-
zo kamnitega zidu, na kate-
rega je postavljen lesen vo-
lumen, ki vpenja arhitektu-
ro v naravo. Ob dokončanju
del na dvorcu smo leta
2009 izdali tudi posebno
knjigo, v kateri je dvorec po-
drobneje predstavljen."

Po razstavi boste kot njen
avtor vodili še to nedeljo, in
sicer ob 16.30. Gotovo bi
bili veseli tudi gorenjskih
obiskovalcev? 

"Po razstavi sem imel že
dve vodstvi, odziv obiskoval-
cev je bil dober, vsekakor pa
bi ob zaključku te razstave
povabil na ogled tudi obis-
kovalce z Gorenjskega. Saj
je razstava zasnovana domi-
selno, predvsem pa ne suho-
parno in kot taka dostopna
širšemu krogu ljudi, da se
spoznajo z arhitekturo. No
in seveda, po duši se imam
še vedno za Gorenjca, oziro-
ma Škofjeločana, pa čeprav
že dolgo vrsto let ne živim
več v Škofji Loki. In ne nazad-
nje: ogled in vodstvo po raz-
stavi je brezplačno."

Lepa razstava 
o dobri arhitekturi
V Galeriji Jakopič v Ljubljani je še do 27. februarja na ogled izjemno lepa razstava: In memoriam. 
Vojteh Ravnikar (1943-2010), v spomin enemu naših najboljših arhitektov. Postavil jo je arhitekt
Robert Potokar, v zadnjih desetih letih tudi Ravnikarjev najbližji sodelavec. Ta pogovor z njim je
hkrati vabilo na razstavo.

Vila na Bledu iz leta 2009. Moderno zasnovana vila, ki se
odpira s pogledi na Blejsko jezero. Arhitekt Robert Potokar s
Špelo Kuhar in Blažem Budjo. / Foto: Miran Kambič

Center starejših Hodoš iz leta 2010. Sodobna arhitektura, ki
je vpeta v podeželsko okolje Goričkega. Arhitekt Robert 
Potokar z Matejo Šetina, Sabino Colnar in Ajdinom 
Bajrovićem. / Foto: Miran Kambič

Knjižnica v Novi Gorici iz leta 2000. Knjižnica se kot odprta
knjiga odpre v zelenje parka in prostore knjižnice poveže z
naravo. Arhitekt Vojteh Ravnikar z Marušo Zorec in 
Robertom Potokarjem. / Foto: Damir Fabijanić

Razstava izvedenih projektov biroja Ravnikar Potokar je domiselna: fotografije so postavljene
v prostor galerije kot prosto stoječi objekti, med katerimi se obiskovalec sprehaja. 

Zimski dvorec Bloke iz leta 2009. Zadnje delo arhitekta 
Vojteha Ravnikarja. Arhitekt Vojteh Ravnikar z Blažem 
Budjo. / Foto: Blaž Budja

In memoriam. Vojteh Ravnikar, 
Izvedeni projekti arhitekturnega biroja
Ravnikar Potokar, Galerija Jakopič,
Ljubljana, Slovenska cesta 9, 
20. januarja do 27. februarja 2011,
vstop prost, www.ravnikar-potokar.si
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

V nesrečah trije mrtvi
Minuli teden (od 7. do 13. februarja) so
slovenske ceste terjale tri smrtne žrtve, poroča
policija. Na Gorenjskem so v tem obdobju
policisti obravnavali trideset prometnih nesreč, v
katerih sta dve osebi umrli, tri so se huje, tri pa
lažje ranile. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola
so gorenjski policisti do streznitve pridržali
sedemnajst voznikov, dva od njih sta povzročila
tudi manjši prometni nesreči. Letos je na
slovenskih cestah umrlo enajst oseb (lani pet),
gorenjske ceste pa so do sedaj terjale tri smrtne
žrtve, v enakem obdobju lani še nobene.

Damjana Šmid

moj pogled

Neupoštevanje pravil (4)
Otroci vse od rojstva naprej
preizkušajo, kdo je glavni. Ti-
sti z močnim karakterjem pa
si to tudi želijo in vse napore
vlagajo v to, da bi nadzorova-
li svoje okolje. Pravila zanje
ne veljajo ali pa si jih prikroji-
jo po svoje. Pogosto se pretvar-
jajo, da odraslih ne slišijo. Po-
veljujejo vsakemu, ki jim to
dovoli. Njihovi starši so bolj
statisti kot pa glavni igralci,
pogosto utrujeni od večnih bo-
jev in pregovarjanja. Vzgoja
postaja prenaporna in starši
vedno bolj razdražljivi. Kdo je
močnejši? To je nesmiselno
početje, kajti moč se ne meri
na takšen način, da izzove še
več upora in jezikanja. Na
koncu izgubita oba. Včasih je

razlog za neupoštevanje pra-
vil povsem navaden in zelo lo-
gičen - iskanje pozornosti.
Otroci se naučijo, da z nepri-
mernim vedenjem pridobijo
pozornost staršev, zato takšno
vedenje prakticirajo ves čas.
Ne ganejo jih pravila in raz-
burjanje staršev, saj je njihova
želja po pozornosti večja kot
minusi, ki jih pridobi z vede-
njem. Ko se takšen vzorček
usidra v otrokovo vedenje in v
reakcije staršev, je to težko
prekiniti. Nič ne pomaga, če
dodajamo nova pravila, nove
kazni ali druge ukrepe. Če
otrok želi pozornost, mu jo
dajmo prej, preden zanjo pro-
si z neprimernim vedenjem.
Ko premislimo o vsem napisa-

nem, ugotovimo, da imajo
največ "negativne" pozornosti
otroci, ki ne upoštevajo pravil.
Prav oni pa bi morali imeti
za prekinitev začaranega kro-
ga največ "pozitivne" pozor-
nosti. To pomeni, da se z nji-
mi ukvarjamo, jih vključimo
v naše vsakdanje dejavnosti,
jim damo svoj čas in energijo.
Pa čeprav se z njimi samo ko-
talimo po tleh ali sestavimo
tunel iz kock. Tako otroci vi-
dijo, da se z njimi ukvarjamo
tudi, če se primerno obnašajo.
To utrdi njihovo željo, da bi
upoštevali pravila, saj nam
tja do devetega leta želijo uga-
jati. Otroci bolj verjamejo lju-
dem, ki veliko pokažejo, malo
pa govorijo. 

In če jaz ne bi bila ... kaj naj
rečem ... brezglava trapa v
pravem pomenu besede, ker
sem pač raje odšla od moža,
kot pa da bi ga po vsem tem,
kar sem doživela, še prena-
šala ob sebi. Včeraj sem na-
pisala pismo Košičkovi, ki
ima (je imela?) svoj kotiček
v prilogi Ona. Zanima me,
kaj mi bo svetovala. Mogoče
pa začnem pisati spomine.
V zadnjih štirih mesecih
sem doživela več kot prej
celo življenje. Ajd, grem
malo ven. To, da sem sama
med štirimi stenami, mi ne
diši preveč," je še dodala Lu-
cija.
Ženska, ki se je želela javno-
sti predstaviti pod izmišlje-
nim imenom Althea, je bila
tretja, ki je nasedla internet-
nemu osvajalcu. Njen oglas
se je na eni od virtualnih
strani, kjer se dogovarjajo za
zmenke, glasil takole:
Kdor hoče videti, mora gle-
dati s srcem. Bistvo je očem
nevidno. 
Starost: 50; Spol: ženska; Iš-
čem: moškega; Rojstni dan:
02. 02. 1960; Kraj bivanja: 30
km od Ljubljane, Slovenija;
Barva oči: sivo modra; Barva
las: blond; Višina: 163; Tip po-
stave: vitek. 

Izobrazba: magisterij; Pre-
hrana: vsejedec; Življenjski
status: poročena; Aktivnosti:
sprehodi, branje, obisk opere,
obisk gledališča, ogled filma,
ples, šport, potovanja, joga,
kuhanje, 
Želim spoznati osebo: ki je za-
nimiva, ki je resna v svojih na-
menih, ki se ukvarja s špor-
tom, ki je prijazna. 
Medtem ko prepisujem nje-
no pripovedovanje z diktafo-
na, ugotavljam, da njen glas
zveni zelo mladostno, ne-
žno, lahko bi rekla, da celo
zasanjano. V njem je čutiti
sledi dialekta, a ne preveč. 
Takole pripoveduje: "Ko
sem se vpisala na enega od
portalov za zmenke, sem si-
cer napisala, da sem poroče-
na, v bistvu sem še zmeraj
samska. Zavedam se, da
imajo moški do samskih v
petdesetih letih zelo odklo-
nilen odnos in mislijo, da so
ali lezbijke ali možače. Zase
si upam trditi, da nisem nič
od tega. 
Delam v neki zdravstveni
ustanovi, čeprav nimam me-
dicinske izobrazbe. Lahko bi
jo imela, a smo imeli doma
preveč zemlje, kar je pome-
nilo, da smo bili premožni
kmetje, zato mi niso dali šti-
pendije. Z velikim trudom
in odrekanji pa sem s študi-
jem ob delu vseeno prišla do
diplome na fakulteti. Pozne-
je tudi do magisterija.
Moje življenje je bilo polno
odrekanj. V času, ko so kole-
gice, s katerimi sem skupaj
študirala, hodile na zabave,
sem se vračala domov, kjer
sem pomagala na kmetiji.
In se pričkala z očetom, ker
me je na vsakem koraku ovi-
ral pri študiju. Bil je mne-
nja, da previsoko letam. Mo-
goče je imel celo prav. 
Fant, ki so mi ga domači iz-
brali, mi ni dišal. Nagonsko
sem čutila, da nisva za sku-
paj. Ko se je pozneje zapil in

se povsem zapustil, sem bila
hvaležna vsem svetnikom,
da so me obvarovali težke
usode. 
Obenem sem si domišljavo
domišljala, da sem dovolj
sposobna in izkušena, da
znam oceniti, kateri moški
so zame primerni in kateri
ne.
Pri dvaindvajsetih letih sem
se prvič v življenju noro za-
ljubila. Približno tako kot ti-
sti, ki ne vidijo ne na levo in
ne na desno. Bila sem slepa
in gluha za vse dobronamer-
ne nasvete, ki so mi jih daja-
le kolegice na oddelku, kjer
sem bila na praksi. Svarile
so me pred Njim, pripove-
dovale o ženskah, ki jim je
že zlomil srce, a mi ni prišlo
do živega. Videla sem samo
njega in če bi mi le namig-
nil, bi šla zanj na konec sve-
ta. 
Ponoči, ko je bil dežuren,
me je vabil k sebi in na ozki
bolniški postelji sem izgubi-
la nedolžnost in doživela
marsikaj, ob čemer še danes
zardevam. 
Bil je izjemno vešč ljubi-
mec, in dokler se me ni na-
veličal, me je nosil po rokah. 
Potem se je zgodilo tisto, za-
radi česar se največkrat ruši-
jo ženske sanje. 
Ko sem mu povedala, da
sem noseča, se je v trenutku
spremenil. Postal je hladen,
nedostopen, oster in odre-
zav. Za mojim hrbtom je do-
segel, da so me premestili v
bolnišnico v ..., daleč stran
od njega. Prav nič mi ni ko-
ristilo, da sem jokala, ga
prosila, rotila in se poniže-
vala na tisoč drugih načinov. 
Bivše kolegice so mi privoš-
čile, saj so menile, da sem
se obnašala preveč oholo in
vzvišeno, ko so mi delile do-
bronamerne nasvete. 
Pristanek na realnih tleh je
bil zelo krut. Zadnji dan
prakse me pokliče k sebi

predstojnik in mi reče, da so
morali, žal, zavrniti mojo
željo, da bi se pri njih redno
zaposlila. Njegove besede so
se kot nož zarile v mojo
dušo. Oprijela sem se mize,
da ne bi zdrknila na tla, a se
je, potem ko sem izgubila
zavest, zgodilo prav to.
Odpeljali so me na oddelek,
ugotovili, da sem noseča, in
me obdržali na opazovanju.
Sreča v nesreči je bila ta, da
sem se jim zasmilila. Kljub
pritiskom mojega nekdanje-
ga ljubimca so me obdržali v
službi in mi s tem rešili živ-
ljenje.
O letih, ki so sledila, ne go-
vorim rada. Domači, globo-
ko verni, so se mi odpoveda-
li, prijateljic nisem imela,
tako da sem se po rojstvu
dvojčic morala znajti, kakor
sem vedela in znala. Bili so
dnevi, ko nisem imela kaj
dati v usta, kajti porodniška
je bila nizka, večino denarja
pa je šlo za stanovanje in
otroka.
Vso nosečnost me je bilo
strah, da ju bom sovražila.
Zaradi očeta, ki me je pustil
na cedilu in grobo zavrgel.
Na srečo se to ni zgodilo.
Deklici sta bili zdravi in
pridni, imeli sta nekaj težav
s sečili, pozneje se je izkaza-
lo, da se s podobnimi teža-
vami ponaša tudi družinska
veja njunega očeta.
Nikoli ju ni prišel pogledat,
nikoli ga ni zanimalo, kako
živimo. Molila sem, da bi ju
v življenju veselilo kaj dru-
gega kot medicina. Žal se
mi želje niso uresničile. K.
je bila pri srcu genetika, M.
pa je želela odkrivati skriv-
nosti nekaterih nevroloških
obolenj. 
Ko sta pred enim letom in
pol dobili mednarodno šti-
pendijo za študij na eni od
priznanih univerz v EU,
sem čez noč ostala sama ..." 

(se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Popoviču denarna kazen
Na ljubljanskem sodišču so zaradi razžalitve na
2010 evrov denarne kazni obsodili Borisa
Popoviča, poročajo mediji. Med predsedniško
kampanjo oktobra 2007 je namreč koprski
župan za medije izjavil, da ne podpira 
predsedniškega kandidata Lojzeta Peterleta, ker
je za šefa volilnega štaba postavil Marka
Pogorevca, "največjega negativca v državi, 
bandita". Popovič teh oznak ni nikoli zanikal, na
sodišču je pri njih celo vztrajal, ker da
Pogorevca, nekdanjega generalnega direktorja
policije, vseskozi spremljajo afere, prav zaradi
Pogorevca pa naj bi bil tudi priprt. Kot je svojo
odločitev pojasnil sodnik, je povprečni bralec
Popovičeve besede razumel kot napad na
Pogorevca. Čeprav je v Sloveniji raven političnega
komuniciranja zelo nizka, je vseeno treba
postaviti mejo, do katere so dopustni posegi v
čast in dobro ime, je še dejal sodnik. Sodišče se
je nazadnje odločilo za denarno kazen, pri njeni
višini pa je upoštevalo, da so je Popovič sporne
besede izrekel med volilno kampanjo. 

Kangler oproščen
Na višjem sodišču v Mariboru so zavrnili 
pritožbo 65-letnega profesorja kulinarike Viktorja
Premka, ki je mariborskemu županu Francu
Kanglerju očital, da ga je oktobra 2003 omamil
z električnim paralizatorjem, nato pa pretepel s
pnevmatičnim boksarjem. Pri tem naj bi mu
povzročil hude poškodbe, zato je na sodišču od
Kanglerja zahteval petnajst tisoč evrov 
odškodnine, so poročali mediji. Premkov
odškodninski zahtevek je zavrnilo že okrožno
sodišče, ker ga je vložil prepozno (po petih
letih), prav tako pa ni predložil nobenih
zdravniških poročil o nastalih poškodbah in
drugih materialnih dokazov. Premk je trdil, da
ga je 18. oktobra 2003 pred Grand hotelom
Unionom pretepel neznani moški, Kanglerja pa
je kot napadalca prepoznal šele leta 2007 s 
fotografij, narejenih iz posnetkov hotelske 
nadzorne kamere. Izvirnik posnetkov se je 
menda izgubil, Premk pa je zagotavljal, da ima
njihovo kopijo, vendar je ni predložil kot dokaz.

petek, 18. 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
Gotovo se starejši prebivalci
Kranjske Gore spomnijo dr.
Jožeta Volbanka, ki je kot
zdravnik zdravil domačine in
prebivalce okoliških vasi.
Pravijo, da je bil zanimiv in
tudi samosvoj človek, ki ni
pogosto zahajal med ljudmi,
ko pa je bilo treba, ni nikdar
odrekel pomoči. Umrl je 6.
februarja leta 1981.
Zdravnik dr. Jože Volbank je
živel v Kranjski Gori, njego-
vo srce in njegova misel pa
sta bila na Koroškem. Rodil
se je namreč 29. septembra
leta 1897 v Šentlipšu/St. Phi-
lippen pri Dobrli vasi/Ebern-
dorf v Podjuni. Bil je zave-
den Slovenec. Pred plebisci-
tom oktobra leta 1920 je
spodbujal koroške Slovence,
naj glasujejo za Jugoslavijo.
Ker je bil izid plebiscita dru-
gačen, je postal šentlipški
zdravnik moteč za zmagovi-

to nemško stran. Moral je be-
žati. Za nov dom je izbral
Kranjsko Goro. Do smrti ni
prebolel usode svojih rojakov
na Koroškem. Pomagal je po
svojih močeh. Še posebej
mladim, za katere je bil pre-
pričan, da bodo le z izobra-

zbo preživeli v večinsko
nemškem okolju. Ko je bil še
živ, je podaril del svojega pre-
moženja šolajoči se sloven-
ski mladini na Koroškem, še
posebej tisti iz manj premož-
nih družin. V svoji poslednji
volji v oporoki je vse svoje

imetje zapustil Združenju
staršev na slovenski gimna-
ziji v Celovcu, ki je leta 2008
ustanovili Volbankovo usta-
novo.
Volbankova ustanova že četr-
to leto s projekti "Pisana pro-
mlad" krepi slovensko bese-
do na Koroškem. V načrtu
ima podporo slovenski gle-
dališki, filmski in glasbeni
dejavnosti na Koroškem. Or-
kester je že začel delovati,
"Pisana promlad" pa že so-
deluje s Pedagoško visoko
šolo Viktorja Frankla v Ce-
lovcu in s celovško Alpsko-
jadransko univerzo. 
Povsem nov pa je natečaj "Na
dan z besedilom", s katerim
poskuša Volbankova ustano-
va skupaj s Krščansko kultur-
no zvezo in Slovensko pro-
svetno zvezo vzpodbuditi za-
nimanje za pisanje v sloven-
ščini, ki je zadnja leta med

mladimi upadlo, s tem pa
tudi raba slovenščine v javno-
sti. Zmožnost pisanja je ključ
v svet, dati besedi prostor in
jo predstaviti v javnosti pa je
korajžen korak za vsakega
udeleženca natečaja. Dekleta
in fantje, stari od 8 do 11 let,
bodo lahko pisali o osebah in
živalih in se poskušali v pes-
micah, malo starejši bodo
lahko opisovali svoje vtise z
izletov ali napisali pravljico,
mladi med 16. in 20. letom
pa se bodo na natečaju preiz-
kušali v oceni filma, gledali-
ške predstave ali koncerta in
v pisanju kratke zgodbe ali
soneta. Dr. Teodor Domej,
strokovni nadzornik za po-
učevanje slovenščine na
srednjih šolah, je na predsta-
vitvi projekta povedal, da je
natečaj v soglasju z učnim
načrtom in da so k sodelova-
nju povabljeni tudi učitelji. 

Miha Naglič

Kocbek je že nekaj let v sre-
dišču naše pozornosti. Ob
nedavnem kulturnem praz-
niku je izšel tudi doslej naj-
bolj celoviti in najboljši pri-
kaz njegovega življenja in
dela, napisal ga je literarni
teoretik in kritik Andrej In-
kret. Zajetna, elegantna in
odlična knjiga ima naslov
In stoletje bo zardelo, kar je
verz iz Kocbekove pesmi; ta
pesem bo "nekoč pogledala
/ošabnemu stoletju v obraz
/ in stoletje bo zardelo". Ko-
liko je kdo ob Kocbekovi
usodi zardeval že v 20. sto-
letju, ne vem; tisti, ki bi
morali, najbrž niso, bili so
tudi sicer močno rdeči in se
še dodatna rdečica ne bi
niti opazila; bolj se je mor-
da pri "ta črnih", zardeva-
mo pa (kdor more) ob sez-
nanjanju z vso širino in
globino Kocbekovega živ-
ljenja in dela zdaj, v 21. sto-
letju. Njegova življenjska
pot nam je sicer že znana, v
tej knjigi pa še dodatno
osvetljena in razložena,
mejniki ob njej so Premiš-
ljevanje o Španiji, OF, Do-
lomitska izjava, Tovarišija,
Strah in pogum, intervju,
ki ga je dal Borisu Pahorju
marca 1975, in plazovi ob-
tožb, ki so se večkrat vsuli
nanj ... V onem prelom-
nem pogovoru je slovenski
javnosti razkril predvsem
troje: kako je Partija z Dolo-
mitsko izjavo februarja
1943 izigrala koalicijsko OF

iz leta 1941; kako je ta ista
Partija leta 1942 izzvala dr-
žavljansko vojno, spomladi
1945 pa pobila s Koroškega
vrnjene domobrance, 12 ti-
soč mladih moških, ki bi si
povečini šele ustvarili svoje
družine in se tako šele za-
res realizirali v svojem na-
rodu ...
Ob vsem, kar sicer že vemo,
izvemo iz Inkretove biogra-
fije tudi marsikaj doslej ne-
znanega ali pa nam je prika-
zano v novi luči. Da Kocbe-
kova partizanščina ni bilo le
posedanje v skrivališčih tipa
Baza 20, denimo, ampak je
okusil tudi res hude boje in
preizkušnje. Ena takih je
bila januarja 1943, ko se je
delegacija vodstva OF, v ka-
teri sta bila tudi Kocbek in
Maček, peš napotila iz Dolo-
mitov na Dolenjsko in na-
prej na jug, da se pridruži
predsedstvu Avnoja. Eno od
noči na poti so prespali na
skromni kmetiji v Bakercu
nad Ambrusom. "Ljudem
so bili sumljivi, sprejemali
so jih nejevoljno, s prikrito
sovražnostjo, toda poti na-
prej niso več zmogli, potre-
bovali so počitek, za povrh je
bil Maček hudo prehlajen,
kuhala ga je vročina ... Legli
so po tleh in skušali zaspati,
v jutranjem mraku pa so
okrog hiš nenadoma zaro-
potali streli in presenetili
stražo, nekdo od domačih je
ponoči obvestil Italijane ...
Še vsi potoglavi so si v nagli-
ci nataknili škornje, pogra-
bili nahrbtnike, nevajeni

prijeli pištole in se opotekli
po sipkem snegu, bežali, ka-
kor so vedeli in znali ... Dir-
ka po čistini je bila neizpro-
sna, ni je hotelo biti konec,
neki trenutek se je Kocbeku
zazdelo, da mu pohajajo
moči, s poslednjim nagon-
skim vzgibom se je uprl že-
lji, da bi obstal, legel v sneg
in pustil, naj se zgodi, kar se
hoče - in z enako norim be-
som kot drugi divjal naprej:
'Telo je hitelo pred menoj,
duh se je vlekel za njim ...'
Nazadnje je streljanje pone-
halo, do kraja izmučeni so
se ustavili na robu gozda,
pogledal je na uro, peklen-
sko divjanje je trajalo štiri
ure, imeli so dva padla ..."
Vidite: pesnik kot tekač na
štiriurnem krajinskem kro-
su (cross country)! V Tovari-
šiji beremo, kako se je Koc-
bek že spomladi 1942 blizu
istega Ambrusa, v Hinjah,
"na zborovanju po nedeljski
maši s težavo spoprijemal z
malodušjem, ko je zapazil,
kako nezaupljivo poslušajo
ljudje njegovo pozivanje k
vstaji, zdelo se mu je, da se
je lotil Sizifovega dela in da
je 'kljub krščanstvu tujec

med temi kristjani, da vlada
med živimi Slovenci tragi-
čen nesporazum, ki ga ne
bo mogoče odpraviti z iskre-
nimi in toplimi besedami'"
... Aha, Ambrus - nam ni ta
kraj znan še iz neke druge,
veliko poznejše afere, pove-
zane s priimki Strojan, Dr-
novšek ... Nemara sta tu, v
Suhi krajini, slovenski kle-
rokatolicizem in z njim po-
vezana ksenofobija do vsega
nekatoliškega res zasidrana
globlje kot drugje?
No, Kocbekovo življenje ni
veljalo le poeziji, veri in poli-
tiki, bilo je tudi življenje iz
dneva v dan, z mnogimi pri-
godami. Ste vedeli, kdaj in
kako se je mladi varaždinski
gimnazijski profesor Edvard
"med inštrukcijami iz fran-
coščine" zaljubil v svojo živ-
ljenjsko sopotnico, sedem
let mlajšo Zdravko Kopriv-
njak? Kako ga je v "strahotni
predpomladi" 1942 pretre-
sel "divji eros", ko se je silo-
vito zaljubil v Ljubljančanko
Meto Magdič, hčerko boga-
tega trgovca? Kaj vse je mo-
rala po odhodu staršev v par-
tizane (maj 1942) prestati
njuna prvorojena hči Lučka,
ki je pozneje kot medicinska
sestra umrla že pri nedopol-
njenih 35 letih, zelo verjet-
no, da tudi za neizbrisnimi
posledicami travm iz zgod-
njih otroških medvojnih let?
In veliko je še takega v tej
imenitni "pričevanjski"
knjigi. Upam, da sem vas
razdražil in jo čim prej vza-
mete v roke!

Knjige in knjigoljubi (86)

In stoletje bo zardelo
Andrej Inkret, 
In stoletje bo zardelo,
Kocbek, življenje in delo,
Modrijan, Ljubljana,
2011, 640 strani, 
49,10 evra, 
www.modrijan.si

Kocbek na ovitku knjige, 
oblikovala Branka Smodiš

Kocbekov spomenik v ljubljanskem Tivoliju, avtor Boštjan
Drinovec, 2004

Andrej Inkret, avtor knjige 
©Modrijan založba, d. o. o., 2011

Poroka Edvarda Kocbeka in
Zdravke Koprivnjak leta 1935
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Prijatelja Kocbek in Boris
Pahor v poznih petdesetih 
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Dr. Franc Serajnik, predsednik
Volbankove ustanove

Dr. Miha Vrbinc, vsebinski
vodja Pisane promladi

Slovenci v zamejstvu (234)

Zapuščina zdravnika Volbanka
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razgled

Ste se kdaj vprašali, kdo bi
lahko bil najbolj znani Slove-
nec 20. stoletja? Eden od po-
litikov, ki se pišejo na K: v
"klerokatoliški" navezi Krek
(Janez Ev.), Korošec, Kulo-
vec, Krek (Miha) ali v komu-
nistični liniji Kardelj, Kidrič,
Kraigher (Boris in Sergej),
Kavčič (Stane in Niko), Ku-
čan ... Dejstvo je, da so se
tako rekoč vsi res pomembni
politiki minulega stoletja pi-
sali na K, s to posebnostjo
sem se v svojih člankih že
večkrat poigraval. Ko sem v
minulih dneh prebiral naj-
novejšo biografijo Edvarda
Kocbeka izpod peresa An-
dreja Inkreta (In stoletje bo
zardelo, Modrijan, 2011), za-
jetno in odlično knjigo o živ-
ljenju in delu tega velikega
Slovenca, se mi je posvetilo,
da je tudi Kocbek na K! Hm.

Kocbek je sicer bil tudi neke
vrste politik, a že po prvem
občutku je jasno, da ne sodi
ne v prvo ne v drugo od prej
imenovanih političnih linij.
Bolj kot politik je bil pesnik,
v politiki pa zanesenjak in
oporečnik.
Da ne sodi v K-linijo, pričajo
tudi njegove osebne skušnje
s politiki iz nje. S Korošcem
sta bila prleška rojaka, nanj
se je mladi Kocbek obrnil, ko
je potreboval štipendijo za
študijsko izpopolnjevanje v
Berlinu v študijskem letu
1928/29 - in ta vodilni "poli-
tični duhovnik" na Sloven-
skem mu jo je odobril,
"spodobno" vsoto 7.000 di-
narjev iz državnih virov. Ki-
drič in Kocbek sta si bila v pr-
vih, "srečnih" letih OF (pred
Dolomitsko izjavo) zaupna
prijatelja in tudi pozneje ni
bil Kidrič prvi med tistimi, ki
so ga izgnali v politično ne-
milost novega režima. To je
bil Kardelj, ki je Kocbeka tudi
sicer težko prenašal ("nikdar
se nisva prav marala"). Na
plenumu CK KPS v zadnjih
dneh januarja 1952 (leto par-
tijskega obračuna s Cerkvi-
jo), je Kardelju prekipelo:
"Kdo je pravzaprav ta Koc-
bek? Kocbek je za nas ničla ...
Zdi se mi, da je treba Kocbe-
ka pred slovenskim ljud-
stvom predvsem osmešiti,
ker dejansko je smešna figu-
ra. On je sicer lahko tudi ne-
varna figura in ne mislim
podcenjevati pojava 'kocbe-
kovščine' ..." K temu je o svo-
jem nekdanjem soborcu z
vrha Tovarišije dodal, da spa-
da "na Studenec ali pa v za-
por, če bo nadaljeval s takimi
stvarmi" (kakršna je bila, de-
nimo, zbirka novel Strah in
pogum). Ko je Kocbek umrl,

mu je pred odprtim grobom
v imenu tedanje oblasti (bil
je državni pogreb) spregovo-
ril - Milan Kučan, predsed-
nik Skupščine SRS. Povzdig-
nil ga je kot književnika in
hkrati pripomnil, da "kot po-
litik ni imel vselej najbolj
srečne roke" ... (Nič pa ni re-
kel "o tem, zakaj je ni imel",
pripomni Inkret).
Po tem orisu Kocbekove
skušnje s političnimi sopri-
imenjaki na K se vrnimo na
začetno vprašanje: kdo bi
lahko bil najbolj znani Slove-
nec 20. stoletja? Možnih od-
govorov je najbrž več, odvis-
no od merila. Če bi bilo me-
rilo število odličnih knjig, ki
so bile o nekom napisane, bi
to lahko bil prav Edvard Koc-
bek. Samo v zadnjem letu
dni so izšle kar tri. Prva je
bila "Edvard Kocbek, Osebni
dosje št. 584" (Karantanija,
2010), napisal jo je Igor
Omerza, z njim smo jo pred-
stavili tudi na 101. Glasovi
preji. Druga je filozofsko
delo Tineta Hribarja, izšlo
pod naslovom Ena je groza
(Študentska založba, 2010).
Tretja je prej navedena In-
kretova biografija (avtor je
tudi urednik Kocbekovih
Zbranih del, doslej izšlo
osem zvezkov) ... Noben od
prej imenovanih politikov še
zdaleč ni bil deležen tolikšne
biografske in knjižne pozor-
nosti. Še večje mogoče le
Ivan Cankar, ki pa ga v 21.
stoletju žal skoraj nič več ne
beremo, Kocbek pa je že vr-
sto let v središču pozornosti.
Nemara bo ta tudi v njego-
vem primeru enkrat ugasni-
la, a v tem trenutku ne preti-
ravam, če zatrdim, da je naj-
bolj (pri)znani Slovenec 20.
stoletja.

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
In tedaj se je zgodilo. V Serge-
jevi glavi je zazijala reža, iz-
pustil je Varjo iz objema, kaj
izpustil, skorajda jo je odrinil
od sebe, da je presenečena nad
njegovo reakcijo nemočno po-
gledala proti Katarini. In tudi
vprašujoče. Od kod za vraga
pa zdaj ob Sergeju ženska.
Toda, še preden jo je zbodel ka-
nec ljubosumja, je Katarina že
pohitela z nasmehom, izteg-
njeno roko in razlago. Samo
njuna voznica je, isto pot ima-
jo, dekle naj ne skrbi, po potre-
bi je tudi turistična vodička,
drugače profesorica ruskega je-
zika, prava rusofilka, nič čud-
nega, da jo je naključje poveza-
lo s Sergejem. Sicer pa je skraj-
ni čas, da se odpravijo. In mo-
ški je z olajšanjem pokimal, še
dobro, da so ženske vzele stvari

v svoje roke, kot robot stopa za
njima in se poskuša zamotiti s
pogledom na Varjine valujoče
lase. Kajti reža v njegovi glavi
se širi, pozna to njeno razteza-
nje, še malo, pa se bo razširila
v krater, treba je misli le ustrez-
no zaposliti, najbolje jim je na-
ložiti delo, naj tokrat raje kot o
vulkanskem izbruhu razmiš-
ljajo o občutenjih. Oh, kako
daleč mu je Varja, čeprav pred
njim tako znano valovi z las-
mi. Nič čudnega ta daljava,
prepotovala je veliko razdaljo,
a zaradi hitrosti potovanja je
pristalo samo njeno telo, duša
upehana tava za njim, zdaj je
še vedno nekje med oblaki, tra-
jalo bo dan ali dva, da jo dohi-
ti, kako bi tudi bilo drugače,
ljudje smo bili tisočletja vajeni
hitrosti konj, zdaj pa ta novo-

dobna hitrost ubija naš zgodo-
vinski občutek za čas in pros-
tor. Ali pa ga samo razširja.
Kdo bi vedel.
"Samo poglejta te jeklene ptiče
na nebu," je navrgel, ko se je
skobacal na zadnji sedež, z
olajšanjem, da je širjenje reže v
glavi popustilo, mogoče jo to-
krat zvozi samo z lahnim doti-
kom nerazumljivega. Nerazu-
mnega. Ja, najbrž je skregano s
pametjo, da se kljub vsemu od-
daljeno hrumenje letal potiso-
čerja v njegovi glavi, da se mu
zazdi, da še njegov glas bobni
in se spreminja v letalski mo-
tor, ki ga poganjajo besede o
tem, da si je kot otrok želel po-
stati pilot. Ampak to bi lahko
postal, če bi se rodil dosti prej in
si izpolnil željo takrat, ko so se
pojavila prva izvidniška letala.

Ha! Slikal in skiciral bi sov-
ražnikove terene, in ko bi mu
razvoj tehnologije, norosti in
vojne namestil še mitraljez, bi
zagotovo postal izvrsten strelec.
Bil bi boljši od Rdečega baro-
na, saj sta dami že gotovo sliša-
li za Manfreda von Richthofe-
na, ki je v neposrednih bojih se-
strelil kar osemdeset letal. Seve-
da v prvi svetovni vojni. Kar
mu ni o tem povedal Vasilij, je
kasneje odkril sam, celo izdelo-
val modelčke letal, še zdaj hra-
ni kakšnega. In je nemoteno
razpredal dalje o razvoju letal-
stva kot veliki poznavalec Fok-
kerjevih izumov, presneti falot,
Nizozemec, ki se je udinjal
Nemcem, pa kasneje kot Ant-
hony poskrbel za ameriška po-
tniška letala, fant res ni bil od
muh, sovražnik gor ali dol,

tudi sovražnike je treba spošto-
vati, ker včasih naredijo tudi
kaj dobrega. Ni opazil Sergej,
da si je Varja zamašila ušesa,
kajti njegovo hrumenje je po-
stajalo neznosno. Pa kaj mu je,
že spet ga meče, pozna te nje-
gove odklope, poskušala ga je
že utišati v takih stanjih, vča-
sih brez uspeha vpila na njega
in nazadnje samo počakala,
da je bombni napad kričanja
minil. Ni se dogajalo ravno po-
gosto, ni trajalo dolgo, a po
pravilu v najbolj neprimernih
okoliščinah. Kot zdajle. In to
ob voznici, ki se mirno osredo-
toča na cesto in se na njegove
zadnje besede le zasmeje. Kot
da bi s smehom hotela pregna-
ti starca s hripavim glasom, ki
se je preoblekel v Sergeja. 

(se nadaljuje)

Vaš razgled

petek, 18. februarja 2011

Šepetalnica za veter (34)

Tudi Kocbek je na K

Vojaki Slovenske vojske pomembno prispevajo k obrambni sposobnosti
države in k svetovnemu miru ter uspešno sodelujejo s civilnim okoljem
tako, da pomagajo prebivalstvu pri zaščiti premoženja ob naravnih 
nesrečah ali pri reševanju ponesrečenih v gorah. In prav lepo jih je videti
tudi v častni četi ob raznih prireditvah. Z ene odhaja tudi strumna trojica
na naši fotografiji. D. Ž. / Foto: Tina Dokl

Ravnateljico Glasbene šole Kranj Petro Mohorčič smo oni dan ujeli v 
zaupnem pogovoru z županom Mohorjem Bogatajem. "To, da je glasbena
šola na štirih lokacijah v povsem neprimernih prostorih, je že prava 
katastrofa. Predlagam, da takoj začnemo delati na projektu novih prostorov
za šolo," je k besedi povabil župan, na kar je Mohorčičeva lahko odgovorila
le, ja, in to večkrat po vrsti. I. K. / Foto: Tina Dokl
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Šenčur, Žirovnica - "Naša
želja je, da bi lahko začeli
graditi čim hitreje. Realno
gledano, pa bo to letos jeseni,
saj moramo pripraviti pro-
jekte in pridobiti gradbeno
dovoljenje, poleti prihodnje
leto pa bi na novi lokaciji v
Žirovnici že lahko začeli de-
lati," je ob podpisu pogodbe
o nakupu zemljišča povedal
Uwe Fürst, direktor podjetja
Saxonia Franke, ki ima za se-
daj podjetje tudi v Tržiču. O
stroških selitve direktor še ne
želi ugibati, znano pa je, da
je kvadratni meter zemljišč v
coni vreden 99 evrov plus
davek na dodano vrednost,
kar pomeni, da so zgolj za
zemljišče (brez davka) odšte-
li pol milijona evrov.

Podjetje proizvaja izdelke
iz plastičnih mas za avtomo-
bilsko industrijo, največji de-
lež prodaje pa nameni nem-
škemu trgu, kjer so 'doma'
tudi lastniki podjetja. Lani je
podjetje ustvarilo 7,1 milijo-
na evrov prometa in dobiček
v višini milijona evrov. S se-
litvijo v poslovno cono Žirov-
nica se bo proizvodnja razši-
rila s sedanjih dva tisoč na
pet tisoč kvadratnih metrov,
po selitvi naj bi tudi povečali

število zaposlenih: s sedanjih
petdeset na sedemdeset so-
delavcev. 

Na vprašanje Gorenjskega
glasa, kako kaže letošnje po-
slovanje, kakšna so naročila,
je Fürst odgovoril, da krize v
Nemčiji ni čutiti: "Letos na-
črtujemo rast za približno
desetino, vendar je o tem še
prekmalu govoriti. Zagotovo
pa so trenutno naročila večja,
kot jih lahko izpolnimo.
Tudi zato sta investicija in se-
litev nujni." V sredo je Sabi-
na Fašmon Muznik, direkto-

rica RP investicije, ki uprav-
lja in gradi poslovno cono,
slavnostno podpisala prvo
pogodbo z investitorjem,
vendar zagotavlja, da so tudi
s številnimi drugimi kupci v
zaključnih pogovorih oziro-
ma tik pred podpisom po-
godbe: "Po realizaciji teh po-
godb bo Poslovna cona Ži-
rovnica približno tretjinsko
zasedena. To je razumljivo,
saj bi sicer v Žirovnici mora-
li zgolj za komunalni prispe-
vek odšteti od 35 do 55 evrov
na kvadratni meter, tu pa za

sto evrov dobijo komunalno
opremljeno zemljišče."

V novi coni, ki bo komu-
nalno opremljena do letoš-
njega julija, bo prostor za šte-
vilne dejavnosti, od trgovine,
storitev, različnih vrst obrti,
proizvodnje, logistike, distri-
bucije in drugih dejavnosti.
Poleg Saxonie Franke so do-
sedanji potencialni kupci,
kot je povedala Fašmon
Muznikova, večinoma iz Ži-
rovnice, ki selijo svojo dejav-
nost iz urbanih središč v bolj
primeren prostor. Tega je ve-
sel tudi žirovniški župan Le-
opold Pogačar, ki je zadovo-
ljen s potekom del in izbo-
rom korektnega in strokov-
nega partnerja PR Investici-
je: "Občina pa na ta način,
predvsem z novimi delovni-
mi mesti, pridobiva dodatno
vrednost."

Sabina Fašmon Muznik je
prepričana, da bodo preosta-
la zemljišča (skupno devet
hektarjev) zapolnili v dveh ali
treh letih. "Težko rečem, da
gospodarske krize ni več.
Kupci pravijo, da bi sicer ku-
povali večja zemljišča in gra-
dili večje objekte, če krize ne
bi bilo. Mislim, da jih privab-
ljata ugodna cena in dobra
lokacija," je še pojasnila di-
rektorica.

Saxonia Franke se seli
Zaradi utesnjenosti se uspešno podjetje Saxonia Franke seli v novo poslovno cono Žirovnica. Kmalu
naj bi bila cona že tretjinsko zapolnjena.

IZ SVETA DELNIC
Bojan Gradišnik, borzni posrednik
ABANKA VIPA d. d., tel.: 03/42 58 166

Tudi letos se nadaljuje
strm padec vrednosti delnic
družbe Sava, d. d., Kranj. Do
11. februarja je ob skupnem
prometu 323 tisoč evrov, del-
nica izgubila 27,6 odstotka
(zaključni tečaj 64,8 evra). Ob
zaključku preteklega leta je
bila delnica vredna 89,5 evra
in je glede na vrednost konec
leta 2009 izgubila 62,1 odstot-
ka vrednosti. Investitorji in
drugi deležniki z nestrpnostjo
pričakujejo objavo letnega po-
slovanja tako matične družbe
kot tudi celotne skupine. V lan-
skih devetih mesecih je izguba
Poslovne skupine Sava znašala
80,3 milijona evrov (nenačrto-
vane oslabitve finančnih na-
ložb in terjatev do družbe Mer-
kur so znašale 71,3 milijona ev-
rov in oslabitve drugih naložb,
namenjenih za prodajo, 9,8 mi-
lijona evrov). Doseženi in ob-
javljeni rezultati bodo posred-
no vplivali na ponudbo in pov-
praševanje po delnicah druž-
be. Upajmo, da bo povpraše-
vanja več in po višjih vredno-
stih. Na nivoju skupine načrtu-
jejo v letu 2011 prihodke v viši-

ni 195 milijonov evrov in čisti
dobiček v višini 13,1 milijona
evrov. Dejavnost Gumarstvo
naj bi realizirala 55 odstotkov
prodaje skupine. Dejavnost
Turizem pa naj bi prispevala
dobrih 30 odstotkov skupnih
prodajnih prihodkov. V družbi
veliko pričakujejo od napove-
danega dezinvestiranja, ki naj
bi omogočilo delno odplačilo
posojil in prispevalo k zniževa-
nju stroškov financiranja.

Najnovejše sporočilo s strani
uprave (povzeto po časniku Fi-
nance) je, da je delnica Save
trenutno močno podcenjena.
Glavna razloga za tako nizko
ceno naj bi bila splošna nega-
tivna gibanja na finančnih tr-
gih in slaba likvidnost delnice.
V družbi ne razpolagajo s ka-
kršnimikoli drugimi informaci-
jami, ki bi lahko vplivale na
tako gibanje vrednosti delnice. 

Za dodatne informacije se
obrnite na investicijsko
bančništvo Abanke:
Tel.: 01/47 18 183, 
e-naslov: SIB@abanka.si
www.abanka.si

Delnice družbe Sava navzdol

Nadzorni organ: 
Agencija za trg VP, Poljanski nasip 6, Ljubljana, Vir: LJ borza

Opozorilo: Prispevek izraža trenutno stališče avtorja in ne nujno tudi družbe, v kateri je
zaposlen. Avtor je zaposlen v Abanki Vipi, d. d., Slovenska 58, 1517 Ljubljana. Prispevek
ne predstavlja priporočila za nakup ali prodajo finančnih instrumentov. Dodatne 
informacije v zvezi z nasprotji interesov in politika obvladovanja nasprotij interesov, ki
opisuje ukrepe Abanke za preprečevanje nasprotij interesov, se nahajajo na neposredni
spletni povezavi http://www.abanka.si/nalozbe/borzno-posredovanje.

The Banker I   Banka leta 2010 v Sloveniji   I   Euromoney   I   Nagrada za odličnost 2010
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"Vlada mora razumeti, da
ko denarja ni več, ga ni več.
Celo podjetja, ki imajo de-
nar, ki dobro poslujejo, ne
plačajo podizvajalcev. Tako
enostavno ne gre več naprej.
Zato marca ne bomo plačali
ne davka ne prispevkov, da
bo vlada občutila, kaj pome-
ni, če ni denarja. Morda jav-
ni uslužbenci ne bodo dobili
plač," je razložil Krajnik.
Obrtniki veliko stavijo tudi
na akcijo Vsak račun šteje, s
katero bi lahko hitro zajezili
delo na črno. Državni prora-
čun je zaradi tega na leto

oškodovan za deset milijard
evrov. Če bi delo na črno
omejili vsaj za polovico, bi
bile vse težave z luknjo v dr-
žavnem proračunu, zdrav-
stveni in pokojninski blagaj-
ni rešene. 

Lani je prenehalo poslovati
kar 6471 obrtnih podjetij, od
tega največ v gradbeni dejav-
nosti (2381), v storitveni de-
javnosti (1681) ter v promet-
ni dejavnosti (713). V dveh le-
tih je skupaj propadlo kar 11
tisoč obrtnikov in malih pod-
jetnikov, skupno pa so obrt-
niki morali na zavod za zapo-
slovanje poslati kar 35 tisoč
delavcev.

Obrtniki bodo pokazali zobe

Pogodbo sta slavnostno podpisala Uwe Fürst in Sabina
Fašmon Muznik, za njima tudi Jörg Hilmer Franke, lastnik
Saxonie Franke, in župan Leopold Pogačar. / Foto: Gorazd Kavčič

Boštjan Bogataj

Kranj - Sava in HTC 2 (v ste-
čaju) lastnikom Merfina, to
je nekdanjim menedžerjem,
ki so kupovali Merkur, po-
nuja nenavaden odpustek za
grehe - neuspešen prevzem
(in posledično za potop Savi-
ne naložbe v Merkur). Savi-
na izguba na račun Merkur-
ja je lani znašala čez osem-
deset milijonov evrov. Last-
nikom Merfina so tako pred
dnevi ponudili časten izhod,
in sicer da bi vrnili lani iz-
plačane dividende (z njimi
so poplačali kredite in s tem
izbrisali hipoteke na osebno
premoženje) in kupnino za
prodajo deležev v Merfinu.
Pri tem lastnikom Merfina
ponujajo celo 20-odstotni
popust ali odpustek terjatev
za skesance, so poročali v
Dnevniku. Če Savi razkrijejo
še svoje premoženjsko sta-
nje, dobijo še dodaten po-
pust pri vračilu 'dolga'. Med
njimi pa ne bo Bineta Kor-
deža, saj mu Sava in HTC 2

nista ponudila te možnosti
in bosta z njim obračunala
na sodišču.

O možnostih pred sodiš-
čem je konec leta v intervju-

ju za Gorenjski glas že pove-
dal Janez Bohorič, predsed-
nik uprave Save. Na vpraša-
nje, zakaj Sava ne poda od-
škodninskih tožb (proti me-
nedžerjem Merfina, ki da
so oropali Savo), je Bohorič
odgovoril: "V tem trenutku
je naša osnovna skrb posve-
čena ponovnemu zagonu
prodaje v Merkurju in nje-
govi dolgoročni sanaciji.
Tožbe lahko počakajo.
Vprašanje pa je, kdaj in od
koga bomo odškodnino lah-
ko iztožili. Lahko je krasti,
ko imaš na kupu, mi si
bomo pa težko ta znesek
povrnili od stotih družbeni-
kov Merfina ..."

Kaj naj bi Merfinovci z zu-
najsodno poravnavo vrnili?
Lani so si razdelili za 12,4
milijona evrov dividend,

HTC 2 pa je za poslovni de-
lež Merkurja tik pred prizna-
njem poraza menedžerske-
ga odkupa odštel še 6,3 mili-
jona evrov. Ti posli naj bi bili
iz več razlogov protipravni.
V dopisu Merfinovim me-
nedžerjem so zapisali še, da
se zavedajo, da bi lahko ti
pristali v osebnem stečaju,
česar pa si ne v Savi ne v
HTC 2 ne želijo. Želijo pa,
da prejmejo primerno vrači-
lo. Menedžerji imajo le še
danes čas za odgovor.

"Predlog Save ni sporen z
vidika enakopravne obrav-
nave vseh upnikov Merfina,
saj naši zahtevki temeljijo
na pravnih instrumentih, ki
jih je mogoče uporabljati
zunaj insolvenčnih postop-
kov," ponudbo utemeljuje
Miran Hude, prokurist
Save. Sava tega denarja ne
zahteva za svoj račun, am-
pak naj bi se stekal na fidu-
ciarni račun, sredstva pa bi
prejel Merfin. "Od vodstva
Merfina pa Sava in HTC 2
pričakujeta, da bo Merfin
denar namenil za enako-
merno poplačilo vseh upni-
kov," pojasnjuje Hude. Za
tovrstno poravnavo so se v
Savi odločili, da bi prihrani-
li pri nepotrebnih pravdnih
stroških in da bi družbeni-
kom Merfina 'dali še zadnjo
možnost častnega izhoda'.

Sava ponuja dogovor
Družbenikom Merfina Sava ponuja časten izhod iz nastale zagate, pa 
čeprav bodo zaradi tega morda pristali v osebnem stečaju.

Nadzorni svet Save je ta teden imenoval celotno upra-
vo. Poleg Mateja Narata, ki naj bi predsedniško mesto
prevzel čez en mesec, bodo v upravi še Miha Resman,
Andrej Andoljšek in Franci Strajnar. 

Janez Bohorič / Foto: Gorazd Kavčič

�1. stran

Ljubljana, Kamnik

Mercator prodal Eto

Mercator je prodal kamniško Eto, ki je sedaj v lasti sloven-
skega podjetja Fineta in srbskega podjetja Eterra. V Merca-
torju pojasnjujejo, da so dlje časa iskali primernega kupca,
za odprodajo pa so se odločili zaradi osredotočenja v te-
meljno dejavnost trgovine za vsakdanjo rabo in dom. B. B.
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Ljubljana - Minister za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehra-
no Dejan Židan se je v pone-
deljek pri predsedniku vlade
Borutu Pahorju sestal s pred-
stavniki nevladnih kmetij-
skih organizacij, med njimi
je bil tudi Rok Roblek iz Baš-
lja kot predstavnik Zveze slo-
venske podeželske mladine.
Glavna tema pogovora je bilo
kmetovanje na vodovarstve-
nih območjih. Kot je ob tem
dejal minister Židan, je na
najožjih vodovarstvenih ob-
močjih skupne površine
1198 hektarjev kmetijskih
zemljišč prepovedano upo-
rabljati gnojevko, fitofarma-
cevtska sredstva in mineral-
na gnojila z vsebnostjo duši-
ka, zaradi teh omejitev pa je
tudi manjši dohodek iz kme-
tijske dejavnosti. Zakon o vo-
dah sicer omogoča kmetom,
da v zameno dobijo nado-
mestna zemljišča ali denar-
na nadomestila za izpad do-
hodka, vendar se v praksi to
ne izvaja. Minister je napove-
dal, da bodo do konca aprila
spremenili vseh sedem uredb
o kmetovanju na vodovar-
stvenih območjih, s katerimi
naj bi nekoliko prilagodili za-

hteve do kmetov, ne da bi
hkrati zmanjšali zaščito virov
pitne vode. Med drugim naj
bi omogočili uporabo fitofar-
macevtskih sredstev, ki se ne
spirajo v vodo. Predsednik
kmetijsko gozdarske zborni-
ce Ciril Smrkolj je ob tem

predstavil zbornični predlog
zakona o intervencijskih
ukrepih na vodovarstvenih
območjih, s katerim naj bi
rešili tudi problematiko iz-
plačila denarnih nadomestil
za leto 2009, ko so nekateri
kmetje že morali izvajati vo-

dovarstvene ukrepe. Izpad
dohodka naj bi po besedah
ministra Židana obravnavali
kot gospodarsko škodo, zato
tovrstnih izplačil ne bi bilo
treba priglasiti v Bruselj niti
ne pri tem upoštevati princi-
pa de minimis.

Prva prioriteta 
je pridelava hrane

Na srečanju so govorili
tudi o izdelavi strategije za t.
i. zeleno energijo. Posebna
delovna skupina jo že pri-
pravlja, v njej pa naj bi dolo-
čili, katero odpadno bioma-
so bi pri nas lahko uporabili
za pridobivanje tovrstne
energije. "Ker imamo v Slo-
veniji omejene kmetijske
površine, je vrstni red priori-
tet jasen. Prva prioriteta je
pridelava hrane za ljudi, dru-
ga je pridelava hrane za živa-
li, šele nato so druge priori-
tete," je dejal minister Dejan
Židan. Predstavniki nevlad-
nih organizacij so opozorili
predsednika vlade tudi na
nepravična razmerja znotraj
prehranske "verige" in za-
htevali bolj sprotno reševa-
nje problemov, za katere je
pristojno ministrstvo za oko-
lje in prostor. 

Zahteve bodo malo omilili
Kmetijsko ministrstvo bo nekoliko omililo uredbe o kmetovanju na vodovarstvenih območjih.

Cveto Zaplotnik

Kranj - Društvo lastnikov
gozdov Mislinjske doline in
Zveza lastnikov gozdov Slo-
venije sta v sodelovanju s
kmetijsko gozdarsko zborni-
co in zavodom za gozdove
pripravila na letališču v Slo-
venj Gradcu peto licitacijo
vrednejših gozdnih sorti-
mentov. Kot je povedal pred-
sednik društva Jože Jeromel,
je letošnja licitacija tako po
številu ponudnikov kot po ko-
ličini lesa v ponudbi presegla

vse dosedanje. 268 lastnikov
gozdov, večina iz Slovenije,
nekaj pa tudi iz sosednje Av-
strije, je la licitacijo pripeljalo
1768 hlodov v skupni izmeri
1442 kubičnih metrov. Ude-
ležba gorenjskih lastnikov je
bila skromna, verjetno zato,
ker so le malo prej sodelovali
na podobni licitaciji v bližini
Gradca. Sedemindvajset kup-
cev, od tega dvanajst iz Slove-
nije, devet iz Avstrije, pet iz
Nemčije, eden iz Hrvaške in
letos prvič tudi eden iz Švice,
je oddalo skupno 4680 po-

nudb za 1512 hlodov, za 256
hlodov pa ni bilo nobene po-
nudbe. Kupci naj bi kakovost-
ni les uporabili za glasbila,
ladje, jahte, avtomobile, pu-
ške, modele, mizarske izdel-
ke ... In kakšne so bile cene?
Povprečna cena prodanih

hlodov je bila 334 evrov za ku-
bični meter, najbolj zadovo-
ljen pa je bil Jože Kotnik iz
Mislinjske doline, ki je za 4,6
metra dolg in 59 centimetrov
debel hlod gorskega javorja
dobil 9.759 evrov oz. 7.760
evrov za kubični meter. 

Za hlod gorskega javorja 9.759 evrov
Na letališču v Slovenj Gradcu se je v petek končala licitacija vrednejših gozdnih sortimentov. Jože
Kotnik je za hlod gorskega javorja dobil 9.759 evrov.

Marija Kalan, specialistka za rastlinsko pridelavo v
Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, je pojasnila, da
za Sorško polje še ni državne uredbe, vendar pa mo-
rajo kmetje spoštovati občinske predpise, ki urejajo
ravnanje na vodovarstvenem območju. Ali imajo
kmetje zemljišča na tem območju, je razvidno iz Ger-
kov (grafične enote rabe zemljišč) in tudi iz delno iz-
polnjene zbirne vloge, ki jo dobijo pred začetkom
”subvencijske kampanje”.

Skoraj deset tisoč evrov vredni hlod gorskega javorja

Kranj

Predstavitev ukrepov kmetijske politike

Kmetijska svetovalna služba začenja predstavitve letošnjih
ukrepov kmetijske politike, predvsem novosti in sprememb
pri uveljavljanju neposrednih in okoljskih plačil. V ponede-
ljek, 21. februarja, bo predstavitev ob 10. uri v zadružnih
prostorih v Naklem in ob 19.30 v domu krajanov na Zgornji
Beli, v torek, 22. februarja, ob 10. uri v domu krajanov na Le-
tenicah in ob 15.30 v Korotanu na Zgornjem Jezerskem, v
sredo, 23. februarja, ob 10. uri v prostorih KGZ Sloga v Kra-
nju in ob 15.30 v gasilskem domu v Spodnji Besnici, v četr-
tek, 24. februarja, ob 10. uri hkrati v zadružnih prostorih v
Cerkljah in v domu krajanov v Šenčurju, v petek, 25. februar-
ja, ob 10. uri v gasilskem domu v Mavčičah in v ponedeljek,
28. februarja, ob 10. uri v zadružnem domu v Žabnici. C. Z.

Ljubljana

Kdo si odreže največji kos pogače

Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan
in ministrica za gospodarstvo Darja Radić sta se v ponede-
ljek udeležila sestanka skupine za pripravo ukrepov za iz-
boljšanje delovanja prehranske "verige", ki jo sestavljajo
predstavniki pridelovalcev, prehranske industrije, trgovine,
potrošnikov, stroke in različnih uradov. Večina članov skupi-
ne je naklonjena uvedbi posebnega kodeksa, s katerim bi
uredili odnose v prehranski "verigi" od kmeta do potrošni-
ka. Zavzema se tudi za to, da bi urad za varstvo konkurence
kot neodvisen organ izdelal natančno analizo, ki bo pokaza-
la, kateri člen v "verigi" si odreže največji kos pogače. C. Z.

Dovje

O možnosti obnove travniških sadovnjakov

Kmetijska svetovalna služba in Marjan Pavlovčič z Dovjega
vabita v torek, 22. februarja, ob 19. uri v dom agrarne skup-
nosti na Dovje na predavanje Matjaža Maležiča o možno-
sti obnove travniških sadovnjakov, o avtohtonih in tradici-
onalnih sortah, o sortah visokodebelnih sadnih dreves, o
sajenju drevesnih sadik, obrezovanju in cepljenju drevja in
drugih sadjarskih opravilih. Predavanju, ki šteje tudi kot del
obveznega izobraževanja za kmetijsko okoljske ukrepe
(KOP), bo marca sledil v Ratečah še praktični prikaz ceplje-
nja in obrezovanja. C. Z.

Brezje

Bolezni pri govedu in rezultati molzne kontrole

Kmetijska svetovalna služba pripravlja v ponedeljek, 21. fe-
bruarja, z začetkom ob 9. uri v domu krajanov na Brezjah
predavanje za rejce goved. Najprej bo Tone Sovinšek preda-
val o tem, kako lahko rejci sami preprečijo in pozdravijo ne-
katere bolezni pri govedu, nato pa bo Franci Pavlin predsta-
vil uporabnost rezultatov molzne kontrole pri gospodarje-
nju na kmetiji. Rejci se bodo seznanili tudi z novimi mine-
ralno vitaminskimi dodatki. C. Z.

Povprečne in najvišje cene (v evrih) za nekatere najbolje 
zastopane drevesne vrste

Drevesna vrsta Povprečna cena Najvišja cena
Gorski javor 445 7.760
Črni oreh 792 4.740
Oreh 530 3.500
Češnja 287 2.100
Sliva 844 2.022
Gorski brest 300 828
Kostanj 312 828
Smreka 251 728
Graden 228 506
Hruška 244 461
Veliki jesen 147 328
Bukev 105 188

Dejan Židan / Foto: Gorazd Kavčič Ciril Smrkolj / Foto: Gorazd Kavčič
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Alenka Bole Vrabec

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

Jelena Justin

V sneg odeta Vrtača je ču-
dovita karavanška lepotica,
vzpon nanjo po eni izmed
grap pa alpinistično dejanje.
Običajna zimska vzpona na
vrh potekata po vzhodni ali
po južni grapi. Naš vzpon bo
potekal po vzhodni grapi, ki
se v vrhnjem delu razcepi v
dva ožja in strmejša kraka,
kar od daleč tvori obliko črke
ipsilon. Naklon v vzhodni
grapi je 40 stopinj, najstr-
mejši del ima 45 stopinj. 

Izhodišče vzpona na Vrta-
čo je nekdanji mejni prehod
Ljubelj. Do Zelenice oz.
zgornje postaje sedežnice se
povzpnemo po desni strani
smučišča, ali pa zavijemo na
urejeno cesto na desni stra-
ni. Na tem delu je potrebno
nekaj previdnost tam, kjer so
nanovo zasajena mlada dre-
vesa, ker je plazovito. Od
Doma na Zelenici prečimo
smučišče v desno. V tem
delu se gibljemo po običajni
markirani poti, ki pelje proti
Vrtači in Stolu. Za smučišči
dosežemo redek gozd in na
desni strani kmalu opazimo
shojeno pot, ki pod strmina-
mi Na Možeh pelje proti kr-
nici Suho ruševje. Sledi
vzpon čez strmo stopnjo in
že smo na začetku lepe krni-
ce. Vzpenjamo se po desni
strani krnice proti sedlu
Žleb, 1916 m. Tik pod se-

dlom na levi strani zagleda-
mo vstop v vzhodno grapo,
ki se zgoraj cepi na levi in
desni krak. Po strmem po-
bočju se začnemo vzpenjati
proti grapi. Ko vstopimo v
grapo, se svet zoži in na obeh
straneh nas obdajajo skale.
Kmalu smo na mestu, kjer
se kraka razcepita. Usmeri-
mo se proti levemu kraku in
takoj nas čaka krajši skalni
skok, ki mu takoj sledi še
eden. Kako se ju bomo lotili,
je odvisno predvsem od koli-
čine snega. Še vedno se str-
mo vzpenjamo, ko se grapa
nenadoma, za trenutek po-
loži. Na greben lahko sesto-
pimo po levi strani, ali pa kar
naravnost, direktno navzgor,
in pridemo na vršno pobočje

tik pod slovenskim vrhom
Vrtače. Do cepina se spreho-
dimo po grebenu.

Za sestop lahko izberemo
pot vzpona ali pa sestopimo
po južni grapi. Vmesni kraj-
ši skok je običajno dobro za-
lit s snegom, nižje pa se gra-
pa razširi na prostrano sne-
žišče, po katerem sestopimo
do letne markirane poti proti
Stolu. 

Mi bomo sestopili kar po
poti vzpona. Na strmih me-
stih je najbolje, da sestopimo
z obrazom obrnjeni k poboč-
ju. Tak način sestopa zahteva
zvrhano mero previdnosti,
saj je preglednost pobočja
pod nami slaba. Zaradi nekaj
zahtevnih mest je tudi pripo-
ročljivo, da se vzpona na Vr-

tačo ne lotevamo neizkušeni.
Ker je vzpon po Vzhodni gra-
pi označen kot alpinistični
vzpon, tudi varovanje ni od-
več. 

Ko sestopimo do krnice
Suho ruševje, se lahko
povzpnemo še na Palec ali
Zelenjak, sicer pa nazaj do
Zelenice sestopimo po poti
vzpona; tokrat po levi strani
krnice do vezne poti, ki vodi
proti Stolu in nato do Zeleni-
ce, ter od tam v dolino. No,
če vam energije ni zmanjka-
lo, se lahko odločimo še za
Begunjščico. Prihodnjič? V
redu, tudi prav. 
Nadmorska višina: 2181 m
Višinska razlika: 1122 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Vrtača (2181 m)

Ipsilon
Karavanška lepotica, na katero vodita dve izraziti grapi; vzhodna in južna. Vzhodna grapa se na vrhu
razširi v dve manjši, ki od daleč dajeta videz ipsilona.

Ko sem se pred davnimi
leti vrnila iz Lorene, je bila v
moji prtljagi tudi nizka okro-
gla posoda s premerom 32
cm za "quiche lorraine", lo-
rensko pogačo, in že carinika
na Ljubelju je zanimalo, kaj
bom s tako nizko "kastrolo",
v kateri bo šlo "vse čez". Po-
soda, namenjena peki slast-
ne, kalorične slane pogače iz
krhkega testa, slanine, sira,
jajc in kisle smetane, še ved-
no služi svojemu namenu,
čeprav se ji leta že poznajo.

Lorenska pogača I

Za 4-6 oseb potrebujemo:
primeren nizek pekač s preme-
rom 28-32 cm, 1 odtaljeno list-
nato testo, 150 g naribanega
ementalca ali gaude, 150 g na
kocke zrezane pečene slanine,
100 g kitajskega zelja, 2 jajci, 1
kislo smetano, peteršilj, sladko

papriko, poper, muškat po že-
lji, sol - po potrebi, 2-3 žlice te-
kočega jogurta po potrebi; za
ljubitelje eksotičnih okusov 1
žlica sojine omake in 1 žlica ri-
ževega vina. 

Odtaljeno testo razvalja-
mo, ga damo v pekač in skrb-
no pritisnemo ob robove. Te-
sto na gosto prebodemo z vi-
licami in potresemo z nari-
banim sirom. V ponvi pre-
pražimo na kocke narezano
slanino, dodamo na trakove
narezano zelje in čisto malo
muškatnega oreška ter duši-
mo, da se zmehča. Odvečno
maščobo odlijemo. Zmes
slanine in kitajskega zelja po-
tresemo na sir. V posodi raz-
žvrkljamo jajci in kislo sme-
tano, dodamo poper, sesek-
ljan peteršilj in sol po okusu,
po želji tekoči jogurt ali soji-
no omako in riževo vino. Pre-
lijemo in damo v pečico,

ogreto na 220 stopinj Celzi-
ja. Pečemo približno pol ure.

Različica: Namesto pečene
slanine vzamemo 150 g piš-
čančjega fileja in 100 g pora.
Na kockice narezan file
damo na ne prevroče olje,
dodamo por in zdušimo do
mehkega. Solimo in popra-
mo. Odvečno olje odlijemo.
Okrasimo s skoraj prosojno
tankimi trakovi paprike.

Lorenska pogača 
na način sester Tatin 

Za 4 osebe kot glavna jed,
za 8 oseb kot predjed

V originalu se sliši zelo
učeno: Quiche a' la Tatin, pri
čemer a' la Tatin pomeni
peko po načinu neporočenih
sester Tatin, ki sta imeli v 19.
in na začetku 20. stoletja v
podeželskem gnezdu Lam-
otte-Beuvron na Loari maj-

hen hotel (ki obratuje še da-
nes) in sta dobro kuhali. O
njuni karamelizirani jabolčni
torti se še vedno spletajo
anekdote, drži pa, da se jedi,
potem ko so gotove, prepros-
to prekucnejo. No, ena od ses-
tra je v raztresenosti naložila
jabolka na dno pekača in od-
krila, da sladica nima testa, ko
so bili sadeži že pečeni. Brž je
prekrila jabolka s plastjo te-
sta, testo zapekla in ko je bilo
pečeno, zvrnila na krožnik. 

Za prekucnjeno lorensko
pogačo potrebujemo: 1 odta-
ljeno listnato testo, 150 g nari-
banega sira, 12 rezin slanine, 8
skuhanih majhnih krompir-
jev, 150 g kozjega sira, 3 jajca,
2 cl smetane, 30 cl mleka, mu-
škat, sol, poper.

Dno neprevisokega peka-
ča obložimo z rezinami sla-
nine in pazimo, da se dobro

prilegajo druga k drugi. Nato
jih potresemo z naribanim
sirom. Kuhan krompir olu-
pimo in ga narežemo na pol
cm debele ploščke in ga zlo-
žimo na sir. Kozji sir (ali sir,
ki ga imate radi) narežemo
na tanke rezine in prekrije-
mo krompir. V posodi raz-
žvrkljamo jajca, smetano in
mleko, po okusu začinimo
in prelijemo čez vse. Testo
razvaljamo in z njim prekri-
jemo jed, robove pa skrbno
zataknemo za rob pekača.
Nato testo dobro prepikamo
z vilicami. Jed damo v peči-
co, ogreto na 190-200 sto-
pinj Celzija, peče naj se pol
ure. Ko je pečena, pustimo
jed še 10 minut v pekaču,
nato pa jo zvrnemo na krož-
nik, da je zdaj slanina zgoraj.

Z dobro zeleno solato do-
bimo izdaten in slasten
obrok. Pa dober tek!

Vrabec s pogačami

Levi krak Vzhodne grape, imenovan tudi ipsilon 

Vrh Vrtače / Foto: T. C.

Sončni vzhod izza Begunjščice / Foto: Jelena Justin
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Jelena Justin

Pozdravljene,
gore II

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

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

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

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

in vam hkrati ponuja veliko idej 
za obisk gora. 

Knjigo lepo dopolnjujejo 
čudovite fotografije, 

dodani so tudi zemljevidi.
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JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, WWW.ROZMANBUS.SI, TEL.: 04/53 15 249:
TRST: 30. 3.; 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.

Včasih je luštno blo, dons bo pa spet tako
Kokrica - Turistično društvo Kokrica in Rotary klub Kranj
vabita na dobrodelno prireditev Včasih je luštno blo, dons
bo pa spet tako, ki bo danes, v petek, 18. februarja, ob 19. uri
v dvorani Kulturnega doma na Kokrici.

Dobrodelna prireditev za Anin sklad
Sveti Duh - Župnijska karitas Sv. Duh vabi jutri, v soboto, 19.
februarja, na 14. dobrodelno prireditev v korist Aninega skla-
da, ki pomaga družinam z več otroki. Prireditev se bo ob 19.
uri začela v Kulturnem domu pri Svetem Duhu.

PRIREDITVE

Kopalni izlet v Portorož
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje - Stražišče
vabi kopalni izlet v Bernardin v ponedeljek, 28. februarja.
Prijave in vplačila sprejemajo v času uradnih ur v
ponedeljek, 21. februarja, v društveni pisarni v Spodnjih
Bitnjah in v sredo, 23. februarja, v Šmartinskem domu v
Stražišču. 

Izleti in letovanja MDI Kranj
Kranj - Medobčinsko društvo invalidov Kranj obvešča člane,
da že sprejema vpise za enodnevni izlet Kranj-Prekmurje-
Mala Nedelja (kopanje v toplicah), sedemdnevno bivanje v
Moravskih Toplicah in za enodnevni izlet v Portorož s
kopanjem v hotelu Delfin v Izoli. Možno je obročno plače-
vanje. Uradne ure so vsak torek in četrtek od 15. do 17. ure v
Kranju, tel.: 04/202 34 33.

Na Raduho
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 5. mar-
ca, na zimski vzpon na Raduho. Prijave in informacije pri
vodnikih ali v pisarni: Sebastjan 031/408-439 oz. sebast-
jan.potocnik@gmail.com; pisarna društva, Iskratel, vhod na
škofjeloški strani pri ambulanti, ob sredah med 17. in 18.
uro.

Od Socerba do Tinjana
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica vabi v torek, 22.
februarja, na pohod po Istri od Socerba do Tinjana. Lahke
hoje bo 5 do 6 ur. Prijave in informacije Drago Kajdiž, tel.
031/535 799, 580 14 69.

Na Štefanjo goro 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur
vabi člane v sredo, 23. februarja, na pohod na Štefanjo goro.
Informacije in prijave po tel.: št. 25 31 591. V primeru neu-
godnega vremena bo pohod prestavljen.

Stres in izgorelost - kako najti moč v sebi?
Preddvor - Krajevna organizacija Rdečega križa Preddvor in
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabita na predavanje
na temo Stres in izgorelost - kako najti moč v sebi? Preda-
vanje bo v torek, 22. februarja, ob 19. uri v dvorani
Gasilskega doma v Preddvoru. Predaval bo magister za-
konske in družinske terapije Andrej Debeljak.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, v soboto,
19. februarja, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na
proučevanje Svetega pisma z okvirno temo Ko verjamete v
Boga, ne pa tudi v molitev. Razgovor bo povezoval Zmago
Godina.

Dojenje
Škofja Loka - Skupina za pomoč doječim materam v Škofji
Loki (LLLI) vabi na srečanje v petek, 18. februarja, ob 16.30
v prostorih Zdravstvenega doma Škofja Loka. Tema srečan-
ja bo Zakaj je dojenje najboljše.

Kako narediti prvi korak v spoznavanju 
samega sebe?
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek, 22. februarja, ob 16. uri na predavanje
in pogovor z naslovom Kako narediti prvi korak v spozna-
vanju samega sebe?. Predavanje, ki bo v društveni pisarni v
Kranju na Oldhamski c. 14 (pri Vodovodnem stolpu), bo
vodil mag. Edo Belak.

Brezplačna vadba med počitnicami
Naklo - Biotehniški center Naklo v okviru projekta Hura,
prosti čas, vabi otroke, stare od 7 do 14 let, na športno vad-
bo med jesenskimi počitnicami v športno dvorano. Vadba
se bo začela v ponedeljek, 21. februarja, ob 9. uri in bo tra-
jala do 12. ure. Vadba je brezplačna.

OBVESTILA

PREDAVANJA

IZLETI

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.

●  Knjiga
Kava

●  Knjiga
Mleko

●  Knjiga
Prvi kranjski
ropar

117 evrov

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

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

●  Knjiga
Divjačina
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●  Knjiga
Sladka Evropa

25 odstotkov popusta, darilo in še kavica!25 odstotkov popusta, darilo in še kavica!
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Kriška gora

Junak Kriške gore 2010

Povečevanje števila pohodnikov v zadnjih tridesetih letih na
Kriško goro je botrovalo odločitvi, da se organizira pohodniš-
tvo pod naslovom Junak Kriške gore. V soboto je bila že de-
vetnajsta podelitev te lovorike, za kar je treba priti na goro
vsaj enkrat na teden, otrokom zadostuje polovička, in se
vpisati v knjigo. Leta 2010 je lovoriko osvojilo 195 pohodni-
kov, od tega 68 žensk in šest otrok. Skupaj pa so bili vsi vpi-
sani pohodniki na gori 19.147-krat. Pri otrocih je zmagala
Sara Jazbec s 122 vzponi. Lani je največ vzponov opravil
Miro Marinič, kar 355, pri ženskah je bila prva Anica Klanj-
šek z 290 vzponi. S. K.
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Kranj

Kuhinje si ne more kupiti

"Na Območno združenje Rdečega križa (OZ RK) Kranj že
več let hodi po pomoč Vahid Kalabić, ki je brez službe, bo-
lan in živi samo od denarne socialne pomoči," je povedala
Milka Miklavčič, sekretarka pri OZ RK Kranj. Včasih je delal
v Planiki, ostal brez službe, bil nekaj časa na zavodu, potem
pa je leta 2005 zdravnik ugotovil, da zaradi bolezni ni več
zmožen za delo. Lani novembra mu je občina dodelila ne-
profitno občinsko stanovanje na Sotočju, v katerem stanuje
s sinom, ki je brez službe in jo išče. Vahid Kalabić nima de-
narja, da bi stanovanje opremil, opremo za dnevno sobo
ima izposojeno. "Manjkajo mi kuhinjski elementi in pomi-
valno korito," je povedal in prosil, če mu kdo lahko podari
rabljene kuhinjske elemente s pomivalnim koritom do dol-
žine 3,60 metra. Vahid Kalabić se težko prebija, prejema
229,52 evra denarne socialne pomoči na mesec, samo 
najemnina za stanovanje za januar 2011, brez dodatnih stro-
škov je znašala 173,95 evrov. "Če kdo kuhinjo želi podariti,
lahko pokliče na OZ RK Kranj na telefonsko številko 04/20
18 670 ali pa direktno Vahida Kalabića na številko 070 745
762," je še sporočila Miklavčičeva. S. K.

Železniki 

Hura prosti čas v Železnikih

V Železnikih bo tamkajšnji zavod Ratitovec za otroke, ki
imajo prihodnji teden počitnice, pripravili akcijo Hura prosti
čas. V športni dvorani Železniki bo potekala brezplačna vad-
ba, in sicer od 9. do 10.30 za otroke, stare od 7 do 11 let, od
10.30 do 12. ure pa za otroke od 12. do 15. leta starosti.
Plesne dejavnosti za obe skupini vodi Tina Pintar, ukvarjali
pa se bodo z družabnimi plesi, pop, latino, hip-hop plesi,
aerobiko. D. Ž.

Vahid Kalabić pred prazno steno, ob kateri naj bi stali 
kuhinjski elementi. / Foto: Tina Dokl
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LOTO
Rezultati 14. kroga 

- 16. februarja 2011
8, 11, 13, 22, 24, 37, 39 in 9

Lotko: 0 1 4 7 0 2

Loto PLUS:
4, 9, 14, 26, 32, 36, 38 in 33

Sklad 15. kroga 
za Sedmico: 570.000 EUR

Sklad 15. kroga za Lotka:
220.000 EUR

Sklad 15. kroga za PLUS:
240.000 EUR

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERO, popolnoma obnovlje-
no, 26 m2, mirno okolje, ☎ 070/502-
260 11000813

DVOSOBNO, masardno stanovanje,
70 m2, Kranj - center, obnovljeno l.
2010, cena 78.000 EUR, ☎
041/271-099

11000847

STANOVANJE v Tržiču, delno oprem-
ljeno, vseljivo takoj, ugodna cena, veli-
kost 62 m2, zelo lepo, ☎ 031/ 344-
156 11000846

ODDAM

ENOSOBNO stanovanje, največ za 8 me-
secev, samski osebi, 400 m od nakupoval-
nega centra, ☎040/508-931 11000796

HIŠE
PRODAM

DVOSTANOVANJSKO hišo z vrtom,
dve garaži, v Kranju, možno tudi polovi-
co, cena 280.000 EUR ali po dogovo-
ru, ☎ 04/23-25-059 11000894

POSESTI
PRODAM

LEPO PARCELO 440 m2, okolica Na-
klega, vpisana v ZK, cena 73.000
EUR, ☎ 041/705-506

11000826

NA GOLNIKU sta naprodaj dve zazid-
ljivi parceli 665 m2 in 1.048 m2, ☎
040/204-184

11000677

KUPIM

KMETIJSKO zemljišče na relaciji Ra-
dovljica - Vrba, dobro plačilo, ☎
031/727-035 11000871

ODDAM

TRAVNIK pri Bohinjskem jezeru, 1300
m2, ☎ 04/53-12-374 11000816

NAJAMEM

ALI KUPIM kmetijsko zemljišče, ☎
041/239-328 11000830

NJIVO ali travnik na relaciji Kranj - Šk.
Loka s širšo okolico, dober plačnik, ☎
041/711-691

11000895

TRAVNIK ali njivo na relaciji Kranj - Vo-
dice, ☎ 041/851-096

11000794

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

ODDAM

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

11000264

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

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

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

AUDI A 4, l. 04, 190.000 km lepo
ohranjen, cena: 8.990,00 EUR, ☎
031/505-206 11000836

C 5 2.0 HDI karavan, l. 05 srebrne
barve, ☎ 041/227-338 11000810

ESPACE 2.2 DCI, l. 02 vsa oprema, v
odličnem stanju, cena: 3.500,00
EUR, ☎ 041/366-664 11000827

SEAT Ibiza 1.4 klima, el. paket, 5 vrat,
odlično ohranjen, cena: 4.700,00
EUR, ☎ 031/374-706 11000823

SUBARU impreza 1.6, 4x4 in reduktor l.
93, ser. knj., ☎ 031/653-181 11000855

VW GOLF V. 2.0 TDI, l. 05 140 KM,
vsa oprema, cena po dogovoru, ☎
041/857-106

11000840

VOLVO v70 avD, l. 12/2001, 140.000
km avtomatik z opremo, resnemu kup-
cu, ☎ 041/271-953 11000837

TERENSKI avto Subaru Forester 2.0
4x4 reduktor, l. 2003 vsa oprema, ☎
031/653-188 11000854

DRUGA VOZILA
PRODAM

TOVORNO prikolico za os. avto, A
test, tovarniško izdelano, nosilnost
600 kg, ☎ 031/375-250

11000880

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

GUME na platiščih za mercedes benz
195/55M15 MS interstate sport, ☎
051/664-223

11000832

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

11000590

KOMPLETNI, zadnji odbijač in več
ostalih delov za Suzuki swift 1.3, ☎
04/53-38-018

11000817

KARAMBOLIRANA 
VOZILA
KUPIM

RABLJEN ali karamboliran avto, lahko
tudi okvara motorja, ☎ 051/657-607

11000821

TEHNIKA
PRODAM

TELEVIZOR Grundig, diag. 65 cm,
volno Zala temno in svetlo modra, ☎
04/20-28-536 11000857

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

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)
končno enoto trojčka, let. 1991, s 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.

UNIVERZA NA PRIMORSKEM
FAKULTETA ZA MANAGEMENT KOPER

razpisuje v Škofji Loki 
visokošolski strokovni študijski program 
1. stopnje:

MANAGEMENT - redni in izredni študij
Redni študij bo potekal večinoma dopoldne 
in je zato namenjen zgolj nezaposlenim, 
izredni študij pa bo potekal popoldne; 
vpis je možen v prvi in drugi letnik rednega
ter vse tri letnike izrednega študija.

INFORMATIVNI DAN
bo v petek, 25. februarja, ob 17. uri 
v prostorih Ljudske univerze Škofja Loka, 
Partizanska 1 (bivša vojašnica).

Na informativnem dnevu bo možno dobiti
tudi informacije o podiplomskem študiju, kjer
bo, predvidoma, ponovno možna vključitev
redno zaposlenih v redni (torej brezplačni)
študij, ki poteka izključno ob popoldnevih. 

Informacije: Ljudska univerza Škofja Loka,
506-13-70 ali www.fm-kp.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.
Kranj, bližina avtobusne postaje, eno-
sobno v mansardi (5. nadstr.) v izmeri
44 m2, l. izgr. 1964, delno prenovljeno
l. 2005 (kuhinja, spalnica) cena
65.000,00 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 neizdelana, 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 25.000,00 EUR.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski coni v
izmeri 5957 m2 za proizvodnjo, skladišča,
parkirišče, cena 144 EUR/m2 in še pribl.
18 EUR/m2 za komunalni prispevek.
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

Pustna zabava
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče
obvešča, da bo pustna zabava v Šmartinskem domu v
nedeljo, 6. marca, ob 15. uri. Prijave in vplačila bodo začeli
zbirati v ponedeljek, 21. februarja, v pisarni v Sp. Bitnjah in
v sredo, 23. februarja, v Šmartinskem domu v Stražišču.
Prijavite se lahko tudi po telefonu 041/706 673 ali 2310 061
pri Mariji Bogataj. Zadnji dan vplačil in prijav je sreda, 2.
marca.

Brezplačna kulinarična delavnica za otroke
Bled - V Hotelu Triglav pripravljajo v nedeljo, 20. februarja,
od 10. do 12. ure Kuharsko šolo Uroša Štefelina, brezplačno
kulinarično delavnico za otroke v starosti od 4 do 12 let.
Pripravili in postregli bodo družinsko kosilo za mamice in
očke. 

Otroška delavnica Mavrični slonček
Gorenja vas - Otroci se v ponedeljek, 21. februarja, ob 17. uri
v gorenjevaški knjižnici lahko udeležijo delavnice za spretne
prste Mavrični slonček. Namenjena je otrokom v starosti od
4 do 10 let.

Arhitektura gorskih bivakov
Mojstrana - Danes, v petek, 18. februarja, bo ob 17. uri v
Slovenskem planinskem muzeju na sporedu še ena arhitek-
turna delavnica za otroke v sklopu delavnic Igriva arhitektu-
ra. Otroci bodo lahko spoznali arhitekturo gorskih bivakov.

Jazz jam session
Bled - V Cocktail baru A propos Bled bo jutri, v soboto, 19.
februarja, ob 21. uri Jazz jam session.

Jamski človek
Gorenja vas - Društvo upokojencev za Poljansko dolino vabi
na gledališko predstavi znanega igralca Uroša Fürsta in
sicer v nedeljo, 20. februarja, ob 17. uri v dvorani občinskega
doma v Gorenji vasi. 

Slepci
Breznica - Gledališče slepih in slabovidnih Nasmeh vabi na
premiero simbolne drame Mauricea Maeterlincka Slepci, ki
bo jutri, v soboto, 19. februarja, ob 19. uri v Kulturnem domu
na Breznici pri Žirovnici. Ponovitev drame bo v nedeljo, 20.
februarja, ob 16. uri prav tako v Kulturnem domu na Brezni-
ci.

Ti nori tenorji
Kropa - Gledališče Belansko, ki deluje v okviru Kulturnega
društva Bohinjska Bela, bo gledališko predstavo Ti nori
tenorji uprizorili v petek, 18. februarja, ob 19. uri v Kul-
turnem domu v Kropi.

Micki je treba moža
Komenda, Duplje - Dramska skupina KUD Pod lipo Adergas
vabi na ogled veseloigre Micki je treba moža, ki jo bodo odi-
grali jutri, v soboto, 19. februarja, ob 19. uri v Kulturnem
domu v Komendi in v nedeljo, 20. februarja, ob 18. uri v dvo-
rani Gasilskega doma v Dupljah.

PREDSTAVE

KONCERTI
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STROJI
IN ORODJA
PRODAM

BRUSILKO za brušenje sten, stropov
znamke Graphite, skoraj nova, še v ga-
ranciji, cena 250 EUR, ☎ 041/740-
678

11000845

REZKALNI stroj, prvomajska  ALG
100 z opremo, miza 260x600 mm, ☎
01/36-27-325, 031/678-746

11000864

VARILNI aparat in jeklenke, ☎ 040/
626-035 11000875

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

DESKE, 3 in 5 cm, naravno suhe,
hrast, hruška, jesen in češnja, ☎
041/542-560

11000811

HRASTOVE in bukove deske deb. 53
in 28 mm I. do III. kvaliteta, cena 290
EUR/m3 hrast, 170 EUR/m3 bukev,
☎ 04/51-21-777

11000887

LEPLJENE nosilce, brune, ladijski
pod, opaž, balkonske ograje, ☎
051/202-229

11000863

SMREKOVE letve 5x8 cm, deske 2,5
cm, plohe 5 cm ter špirovce 12/14 cm
za manjše ostrešje, ☎ 04/25-71-614

11000884

SUH, hrastov les 30 in 50 mm, ☎
041/239-328 11000831

SUHE smrekove in borove deske, raz-
ličnih debelin, ☎ 031/311-417

11000849

ŽAGAN les, plohe in colarice, cca 12
m3, ☎ 031/325-116 11000867

KUPIM

SMREKOVO hlodovino, lahko tudi na
panju, plačilo z gotovino, ☎ 051/202-
229 11000865

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

NOVA, vhodna vrata s podbojem 25%
ceneje, ☎ 041/271-953

11000838

KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 11000502

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

11000503

BUKOVA drva, 25 m3, cena 53
EUR/m3, ☎ 051/481-780 11000820

DRVA bukova in hrastova, suha, ugod-
no, ☎ 031/765-738

11000889

SUHA, mešana drva, cena 38
EUR/m3, možen razrez in dostava -
Škofja Loka, ☎ 041/577-533

11000819

SUHA, bukova drva, cena 50
EUR/m3, ☎ 031/528-774

11000879

SUHA, razžagana, bukova in mešana
drva, ☎ 041/784-055 11000886

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJSKE elemente, bojler, pomi-
valno korito in hladilnik, ☎ 04/51-80-
090, 051/246-808

11000807

MLADINSKO posteljo, bele barve z
novim jogijem 90x200 cm, cena 80
EUR, ☎ 031/325-326

11000882

PODARIM

SEDEŽNO garnituro, ☎ 04/25-72-
019, 041/822-224 11000778

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko 37+2 tipki,
uglasitev Be-Es-As, lep zvok in lahka,
☎ 04/25-71-190

11000851

NOVO kitaro Cort folk, elektroakustič-
na s kovčkom, ☎ 031/539-058

11000858

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

JADRNICO, l. 81, z več dodatne opre-
me, reg. do l. 2014, lokacija Medulin,
☎ 041/724-142 11000848

TURIZEM
ISTRA - Poreč, Vrsar oddam apartma-
je, vsak ima 2 spalnici, teraso, parking,
vrt, kamin, ☎ 040/840-290

11000860

ODDAM apartma v Bohinju, mirno
okolje, ☎ 041/798-668 11000814

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

DVE SLIKI - akvarela Dore Plestenjak,
sliko - olje na platno ak. slikarja A.To-
mazina in sliko - olje na platno ”Breze”
ak. slikarja M. Belca, ☎ 041/250-650

11000842

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

NOVO, belo, dekliško obhajilno oble-
ko, ☎ 041/934-138 11000797

ŽENSKE kape, barete, dvojne, različ-
ne barve, ☎ 04/53-15-204

11000873

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
PRODAM

TRI PAKETE plenic za odrasle in nekaj
pleničnih podlog za na rjuho, ugodno,
☎ 030/913-916 11000803

ŽIVALI
IN RASTLINE
PODARIM

PSIČKE stare 2 meseca, nizke rasti,
☎ 041/582-581 11000793

PSIČKO, večje rasti, stara je 2 mese-
ca, ☎ 04/51-46-244 11000766

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

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

11000648

HIDRAVLIČNI cepilec za drva firme
Kolenc 17 t, rabljen, ☎ 04/51-81-
086, 041/214-500

11000825

MOTORNO žago Stihl 070, vrata za
krušno peč, štedilnik na drva Gorenje,
☎ 041/874-181

11000818

SEKULAR za žaganje drva s koritom in
mizo, ☎ 04/20-46-578, 031/812-
210 11000799

TRAKTOR Zetor 5911, l. 82, reg. do
8.9.2011, ☎ 041/608-639

11000859

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

11000716

TRAKTORSKO vitlo 4 t, cepilec drv na
sveder, cisterno za gnojevko 1700 l
Creina, ☎ 041/608-642

11000806

KUPIM

FREZO za zemljo T.V. ali Pasqali, lah-
ko tudi v okvari, ☎ 041/677-605

11000874

PAJEK na dva vretena in kletke za ko-
koši, ☎ 040/128-123

11000869

TRAKTOR Imt ali Ursus, ☎ 041/206-
013

11000725

PRIDELKI
PRODAM

BELI in rdeči jedilni krompir, ☎
031/585-345 11000795

DOMAČA neškropljena jabolka ida-
red, jabolčni kis, jabolčne krhlje, ☎
030/921-224 11000868

DOMAČE žganje, kuhano iz neškrop-
ljenega sadja jabolk in hrušk, ☎
040/389-518 11000834

HRUŠEVO žganje, stekleničeno, cena
5,50 EUR/l, ☎ 040/908-24211000829

JABOLKA, jabolčni sok, kis, suho
sadje, kmetija Matijovc Jeglič, Pod-
brezje 192, ☎ 04/53-31-144 11000877

JEDILNI in krmni krompir ter ječmen,
☎ 040/355-865 11000804

KROMPIR kifeljčar, ☎ 041/347-243
11000876

SENO in otavo, cena po dogovoru, ☎
041/798-668 11000815

SENO goveje, balirano v kocke, mož-
na dostava, ☎ 031/276-930 11000833

ŠEST BAL sena in elektro motor moči
1KW, ☎ 04/20-41-856 11000890

VINO cviček, kakovosten, možna do-
stava, ☎ 041/385-493 11000852

ZAMRZNJENE in suhe jurčke, ☎
051/202-963 11000856

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega pol leta ter
bikca in teličko - dvojčka, ČB stara 4
mesece, ☎ 041/331-887 11000809

BIKCA simentalca, starega en teden,
☎ 031/635-401 11000866

ČB BIKCA, starega deset dni, ☎
031/356-669 11000805

ČB BIKCA starega 14 dni in dve jalovi kra-
vi, ☎04/25-71-548, 040/800-278

11000835

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎
041/691-243 11000839

ČB BIKCA, starega 7 dni, ☎
041/982-860 11000872

ČB BIKCA, starega 3 tedne, kmetija
Matijovc Jeglič, Podbrezje 192, ☎
04/53-31-144 11000878

KOBILO lipicanko, staro 4 leta, ujaha-
no, in žrebeta, ugodno, ☎ 051/328-
508

11000850

KRAVO ciko, brejo 4 mesece, ☎
041/980-371 11000853

NEKAJ čebeljih družin na 5 in 10 satov, na
Belci pri Dovjem, ☎04/53-10-501

11000822

PRAŠIČA za zakol 120 kg, možnost
polovice, ☎ 041/551-970 11000896

RJAVE jarkice, v začetku nesnosti,
Stanonik, Log 9, Šk. Loka, ☎
041/694-285 11000891

TELICE simentalke, stare 18 mesecev
in nakladalno prikolico SIP 25, ☎
031/343-177 11000870

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev,
Lončar, Zalog 356, ☎041/526-270

11000798

TELICO simentalko, brejo 9 mesecev,
☎ 041/938-376 11000861

TELIČKO simentalko, staro teden dni,
☎ 041/873-795 11000844

TELIČKO pasme LS, staro dva mese-
ca, ☎ 041/528-866 11000888

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do tri me-
sece, ☎ 051/397-253 11000812

BIKCE težke od 200 do 400 kg, ☎
041/620-824 11000843

KRAVO simentalko, visoko brejo, ☎
04/25-21-341 11000881

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

11000500

TRI BIKCE simentalce, stare 14 dni,
☎ 041/347-258 11000828

ŽREBICO, ☎ 051/336-749 11000883

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

BAR Sirena pub, Kidričeva 67, Škofja
Loka, zaposli dekle za pomoč v strežbi,
dvoizmensko delo, ☎041/719-018

11000754

GOSTILNA Belšak - Slavkov dom,
Golo Brdo 8, Medvode, zaposli kuhar-
ja, ☎ 01/36-11-242 11000781

ZAPOSLIMO kuharja ali kuharja pico-
peka. Laterum, d.o.o., Grad 15, Cer-
klje, ☎ 031/771-396 11000897

KOMERCIALIST otroških igral - teren-
sko delo. Pisne prošnje z življenjepi-
som pošljite na naslov FLORA, d.o.o.,
Zg. Bitnje 133, 4209 Žabnica 11000893

DELO dobi čistilka, Gostišče Klub Ko-
vač, Glavna cesta 1, Naklo, ☎
031/339-003 11000801

IŠČEM

DELO - refleksna masaža stopal, ☎
041/589-821 11000800

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

IŠČEM DELO kot varuška otrok ali sta-
rejših na vašem domu, ☎ 031/899-
235 11000841

NEGA bolnih, po urah ali 24 ur in vsa
gospodinjska dela, Kranj - Ljubljana,
☎ 040/756-409 11000802

DELO - pomoč v gospod. - čiščenje, lika-
nje, varstvo otrok, pomoč starejšim, imam
izkušnje, ☎ 051/428-551 11000528

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

STORITVE
ODDAM

RENT- A - KOMBI : potniški 8+1 in tovor-
ni, Rondo trade, d.o.o., Kidričeva 51, Šk.
Loka, ☎ 040/942-912 11000563

NUDIM

ASTERIKS SENČILA, Rozman Peter,
s. p., Cesta na Loko 2, 4290 Tržič, ☎
59-55-170, 041/733-709; žaluzije,
roloji, rolete, lamelne zavese, plise 
zavese, komarniki, markize, 
www.asteriks.net 11000504

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
Gradton, d.o.o., Valjavčeva ulica 8,
Kranj, ☎ 041/222-741 11000752

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije, tla-
kovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo
7, Kranj, ☎ 041/561-838

11000808

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

11000258

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

11000506

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

11000013

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

11000222

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

11000521

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

11000505

IŠČEM

IŠČEMO pošteno, mlajšo upokojenko
ali žensko brez obveznosti, ki bi na mir-
ni lokaciji v Žireh nudila pomoč in druž-
bo našemu atu, ☎ 031/240-561

11000892

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

VDOVEC pošten, 60 let, 69/162 išče
dekle ali vdovo 50 do 55 let za resno
zvezo, skupne izlete in druženja, šifra:
POMLAD 11 11000885

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

RAZNO
PRODAM

LESENE A-lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22, Medvode, ☎
041/981-210 11000760

OREHOV hlod, vložene in zamrznjene
gobe, ☎ 041/623-505 11000824
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SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka iz Veyance Technologies Europe

Anica Janežič
rojena 1943

Od nje smo se poslovili včeraj, v četrtek, 17. februarja 2011, ob 15. uri na pokopališču 
v Cerkljah. Ohranili jo bomo v lepem spominu. 

Kolektiv Veyance Technologies Europe

V SPOMIN

Te dni mineva eno leto, odkar nas je mnogo prezgodaj zapustil 

Anton Starman
z Godešiča

Hvala vsem, ki se ga spominjate, obiskujete njegov grob in mu prižigate sveče.

Vsi njegovi
Godešič, februar 2011

Ponujamo zaposlitev za 
ZASTOPNIKE NA TERENU. 

Delo obsega pridobivanje
članov v knjižna kluba 
Svet knjige in Ciciklub. 

Za vse informacije se obrnite
na tel. 031/645 186.

Vaše prijave pričakujemo
preko elektronske pošte na:
kadri@mkz.si ali na naslov
Mladinska knjiga Založba, 
d. d., Kadrovska služba,

Slovenska 29, 1536 Ljubljana.

ZAHVALA

Ob zadnjem slovesu od našega dragega moža, očija in ata

Bruna Skumavca
se iskreno zahvaljujemo zdravnikom in drugemu zdravstvenemu osebju Kliničnega

oddelka za žilne bolezni ter Kliničnega oddelka za intenzivno interno medicino UKC
Ljubljana, Lovski družini Sovodenj in g. Branku Galjotu za organizacijo lovskega
pogreba, govornikom g. Janezu Bohoriču, g. Ivu Miklavčiču, g. Jožetu Derlinku, 

g. Francu Goliji in g. Lojzetu Bogataju za besede spomina nanj in na njegovo bogato
in ustvarjalno življenje, praporščakom, lovskim tovarišem, gasilcem PIGD Sava, 
Škofjeloškemu lovskemu pevskemu zboru, Selškim rogistom, Komunali Kranj, 

g. župniku Mitji Štirnu, kolektivu Poslovne skupine Sava in njegovim prijateljem iz
Traiskirchena, Odboru skupnosti borcev brigade Franceta Prešerna, Lovski zvezi

Slovenije, Zvezi lovskih družin Gorenjske, lovcem Združenja lovskih zvez 
jugovzhodnega alpskega prostora in lovcem iz zamejstva, Ribiški družini Tržič, 

ZZB NOB KO Vodovodni stolp, sosedom "Pr' Matic" in sosedom v Kranju, 
sorodnikom, prijateljem, sodelavcem in znancem. Hvala vsem, ki ste darovali cvetje,

sveče, nam izrazili sožalje in ga pospremili k zadnjemu počitku.

Žalujoči: žena Jožica, otroci Damjan, Darija in Igor z družinami
Kranj, februar 2011

Kdor živi v spominu drugih,
ni mrtev, je samo oddaljen.
Mrtev je tisti, ki ga pozabijo.
(Kant)
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V SPOMIN NATE

Cilka Sajovic
Danes, v petek, 18. februarja 2011, mineva žalostno leto, odkar
te ni več med nami.
Pogrešamo te!

Vsi tvoji

ZAHVALA

V 63. letu starosti nas je nenadoma in mnogo prezgodaj 
zapustila naša draga sestra, teta in svakinja

Marija Frantar
iz Stražišča

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom iz Tomin-
čeve ceste, bivšim sodelavkam iz Emona marketa v Škofji Loki,
vaščanom in znancem za podarjeno cvetje, sveče ter darovane
sv. maše. Zahvala tudi g. župniku Bojanu Likarju za izrečene to-
lažilne besede in opravljen obred, pevcem okteta Klasje ter po-
grebni službi Komunale Kranj in vsem, ki ste jo pospremili na
njeni zadnji poti.

Vsi njeni

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega

Ivana Stareta
p. d. Petrovčevega Jankota iz Hrastja

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste lajšali njegovo in 
našo bolečino.

Vsi njegovi
Februar 2011

ZAHVALA

Ob nenadni izgubi mame, stare mame, sestrične in prijateljice

Marinke Merljak
iz Kranja

se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste nam stali ob strani, se
poslovili od nje v mrliški vežici, zanjo molili, darovali sveče in za
svete maše, bili pri pogrebu in pogrebni maši. Še posebej hvala
Cerkvenemu pevskemu zboru svetega Petra iz Preddvora, 
stalnemu diakonu g. Petru Kovaču, glavnemu uredniku Radia
Ognjišče mons. Franciju Trstenjaku in sodelavcem ter sosedom.
Ohranimo jo v lepem spominu in se je spominjajmo v molitvi.

Sin Matjaž z družino

ZAHVALA

V 57. letu starosti nas je po hudi in kratki bolezni mnogo 
prezgodaj zapusti naš dragi mož, oče, brat in tast 

Franci Jelenc
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, kolektivu podjetja novi
Plamen Kropa, prijateljem, znancem in vaščanom Prezrenj za
podarjeno cvetje, sveče in izrečena sožalja. Zahvaljujemo pa se
tudi lovski družini LD Kropa, gospodu župniku za opravljen
pogrebni obred, zdravstvenemu domu Kropa, bolnišnici Gol-
nik, pogrebni službi Akris in pevcem Zupan. Hvala vsem
imenovanim in neimenovanim, ki ste našega Francija v tako ve-
likem številu pospremili k večnemu počitku.

Žalujoči vsi njegovi
Prezrenje, februar 2011

OSMRTNICA

Zapustil nas je naš dragi

Franc Stanovšek
Pogreb dragega pokojnika bo danes, v petek, 18. februarja 2011,
ob 13. uri na kranjskem pokopališču. Žara bo na dan pogreba od
9. ure dalje na tamkajšnjem pokopališču.

Žalujoči: hči Tanja in sin Samo z družinama

Mnogo prekratko potovanje je zaključil 

Mirko Hrgovič

Vsi, ki smo vsaj del poti prehodili s teboj, se je bomo vedno spominjali. Zaradi tebe.

Vsi, ki smo ti bili blizu

ZAHVALA

Vsem, ki ste nam stali ob strani, se iskreno zahvaljujemo za vsa
izrečena sožalja, pomoč in oporo ob izgubi naše drage

Marjete Gojo
roj. Arnež

Vsi njeni

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. 

V 88. letu starosti nas je za vedno zapustil naš dragi mož, oče, tast in stric 

Alojz Kolenc 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za

izrečena sožalja, darovane sv. maše, sveče in cvetje ter spremstvo na njegovi zadnji
poti. Iskrena hvala njegovi osebni zdravnici dr. Pavlinovi, hvala gospodu župniku iz

Šenčurja, pevcem, Zvezi borcev Visoko in pogrebni službi Navček. 
Vsem še enkrat hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Šenčur, februar 2011

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

ZAHVALA

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljubljene 

Brede Bohinc
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo imeli radi, ki ste ji kakorkoli pomagali 

in ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Posebna zahvala
vsem, ki ste njej in nam stali ob strani in pomagali ob njeni hudi bolezni. 

Ohranite jo v lepem spominu.

Njeni domači
Zapoge, 13. februarja 2011

Ne jokajte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
spomnite se, kako trpel sem,
in večni mir mi zaželite!

"Ne pogrešaj me preveč, 
pogled od tu zgoraj je lep
in tudi meni je lepo."
(Ashley)

Zapustil telo si, ki ni več ti služilo
in vsak tvoj otrok zajokal je milo.
Človek med dva je svetova razpet,
kdo ve, kdaj se snidemo spet.
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Miha Dulmin, Kranj:

"V Planici bo še padel sve-
tovni rekord, morda še le-
tos, če bodo le vetrovne 
razmere ugodne. Rekord v
Vikersundu me ni presene-
til, ker so obnovili letalnico.
Danes je vse možno."
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Irena Peternel, Grenc:

"Slišala sem, da je bil v Vi-
kersundu postavljen rekord.
Glede na to, da so o njem
pred tekmo veliko govorili,
me to ni presenetilo. Še vse-
eno pa sem upala, da ga bo
obdržala Planica."

Davorin Zakrajšek, Kranj:

"Upam in verjamem, da bo
Planica znova dobila rekord,
če bodo le tisti, ki odločajo o
višini naleta, to dopustili.
Skakalci so sposobni skočiti
še dlje, skakalnica pa to tudi
dopušča."

Janez Kešar, Jama:

"Zadnji čas, da je padel re-
kord, ker so ga že dolgo
"bremzali". Previdnost je
zaradi razlik v kvaliteti ska-
kalcev. Mislim, da bo Plani-
ca v prihodnjih letih rekord
dobila nazaj."

V Planici bo še
padel rekord
Maja Bertoncelj

Planica je izgubila primat
največje letalnice na svetu.
Najdaljši polet ima sedaj 
Vikersund na Norveškem.
Ga bo Planica še kdaj dobila
nazaj?

Matej Vilman, Jesenice:

"Spremljal sem rekordni po-
let v Vikersundu. Niti me ni
presenetil, se mi pa zdi ško-
da, da ga je Planica izgubila.
Mislim, da ga bo dobila na-
zaj, če bodo le povečali le-
talnico."

Napoved za Gorenjsko

Danes, v petek, ter v soboto in nedeljo bo zmerno do
pretežno oblačno.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Simon Šubic

Dovje - V začetku februarja
je član alpinističnega odse-
ka Mojstrana in pripadnik
policijske gorske enote Ro-
man Skumavec med led-
nim plezanjem v grapah
pod sedlom Mlinca nad
vasjo Dovje naletel na ne-
pričakovano najdbo - okost-
je medveda. "Truplo je bilo
najbrž čez zimo pod sne-
gom, iz katerega so ga izko-
pale živali in ga že dodobra
obžrle. Po vsej verjetnosti
gre za okostje mlajšega

medveda, zato je težko ver-
jeti, da gre za pogin. Lahko
bi šlo tudi za zastrelitev ali
krivolov, vendar pa se iz
najdenih ostankov tega ne
da ugotoviti. Če bi odkril
kakršenkoli znak, ki bi po-
trjeval ta sum, bi moral to
kot policist prijaviti že po
uradni dolžnosti, tako pa
nisem," je pojasnil. 

"Povsem možno je, da je
šlo za pogin, krivolov je
manj verjeten, saj smo imeli
lani jeseni zaradi medveda
na območju Karavank kar
precejšnje probleme in je

bila zaradi večjega pokola
ovac na območju Srednjega
Vrha in Dovjega izdana tudi
odločba za izredni odstrel
medveda, a ga tedaj lovci
niso izsledili," meni Blaž
Černe, vodja odseka za gozd-
ne živali in lovstvo v blej-
skem zavodu za gozdove.
Kot je še pojasnil, so lovci iz
Lovske družine Dovje po pri-
dobljeni informaciji skušali
poiskati medvedje okostje, a
so bili na zahtevnem terenu
in v zimskih razmerah ne-
uspešni. "Skumavčeve stopi-
nje so opazili, niso pa našli

okostja. Tam je več globokih
grabnov, ki so težko dostop-
ni, še posebej pozimi, zato je
bolje počakati na pomlad.
Tedaj bomo medvedje ostan-
ke poslali v DNK analizo, saj
nas zanima, ali gre za že
nadziranega medveda z ob-
močja Slovenije in bi tako
lahko dobili uporabne poda-
tke o njegovi migraciji, zani-
majo pa nas tudi sorodstve-
ne vezi," je razložil Černe ter
dodal, da v Sloveniji beležijo
izgubo zaradi pogina ali po-
voza med deset in dvajset
medvedov na leto. 

Medvedje okostje pod snegom
Pod sedlom Mlinca nad Dovjim so pred kratkim našli okostje mladega medveda. Gre morda za istega
medveda, ki je lani napadal ovce? 

Kranjska Gora

Priprave na Pokal Vitranc v polnem teku

V Kranjski Gori končujejo priprave na jubilejni, 50. Pokal Vi-
tranc, ki bo potekal prvi marčevski konec tedna. Že to nede-
ljo bodo začeli postavljati tribune in dvorane, zaključna dela
priprave tekmovalne proge pa se bodo začela 27. februarja.
V ciljni areni je že postavljena nova konstrukcija za postavi-
tev ciljnega transparenta, ki ustreza tehničnih zahtevam
Mednarodne smučarske zveze. Prejšnji teden pa se je v
Kranjski Gori zaključila dobrodelna akcija v organizaciji Zve-
ze prijateljev mladine, katere eden izmed velikih donatorjev
je bil tudi Organizacijski komite Pokal Vitranc. V okviru te
akcije je bilo v Kranjski Gori več kot petdeset otrok iz social-
no ogroženih družin, ki so okusili nekajdnevne zimske rado-
sti, je povedala Nataša Crnkovič, vodja odnosov z javnostjo
OK Pokal Vitranc. U. P.

Ljubljana

Večini za 0,4 odstotka višje pokojnine

Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slo-
venije je v okviru februarske uskladitve pokojnin sklenil, da
se bodo pokojnine večini upokojencev zvišale za 0,4 odstot-
ka, manjšini, med katerimi so tudi tisti, ki so se upokojili po
1. januarju 2010, pa za en odstotek. Državna pokojnina po
novem znaša 183 evrov, del vdovske pokojnine največ 87 ev-
rov, skupno izplačilo lastne in dela vdovske pokojnine naj-
več 1741 evrov, starostna pokojnina kmetov 234 evrov,
kmečka borčevska pokojnina 468 evrov, najnižja pokojnin-
ska osnova 551 evrov in najvišja 2204 evre, osnova za odme-
ro dodatnih pravic 412 evrov, mejni znesek za pridobitev
pravice do varstvenega dodatka 449 evrov ... Ker povišanje
velja od letošnjega 1. januarja dalje, bodo upokojenci s fe-
bruarskim izplačilom prejeli tudi poračun za nazaj. C. Z.

Kamnik

Poškodovana cesta v Potoku že sanirana

Dobrih 120 metrov dolg odsek lokalne ceste Potok-Snovik-
Bela Peč v Tuhinjski dolini, ki so ga poškodovale lanske de-
cembrske vremenske razmere, je že saniran. Za rekonstruk-
cijo, ki je zahtevala popolno zaporo in je trajala štiri dni, je
občina odštela 35 tisoč evrov, izvedena dela pa so zajela
drenažo cestišča, odstranitev starega asfalta, strojni izkop,
nasip in vgradnjo tamponskega materiala, polaganje cevi in
ureditev požiralnika. Čeprav brez asfalta, je cesta spet pre-
vozna in bolj varna. J. P. Roman Skumavec, najditelj okostja medveda Od medveda je ostalo samo še povsem obžrto okostje.
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RADIO TI ZLEZE 
POD KOŽO

Jana Jenko sodi med najbolj prepo-
znavne glasove Radia Sora. Z radij-
skim mikrofonom se je srečala že
kot osnovnošolka v otroški oddaji,
zdaj pa mu je zvesta že šestnajst let.

26

LJUDJE

TUŠEVA KUHARSKA
ZVEZDA

Prejšnji četrtek se je na Srednji
gostinski in turistični šoli v
Radovljici zaključilo drugo od treh
predtekmovanj za letošnjo Tuševo
kuharsko zvezdo. / Foto: Anka Bulovec

KULTURA

OKRUŠKI ZA POT 
V PRETEKLOST

V Galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki
je na ogled likovna razstava Tine Do-
brajc, akademske slikarke najmlajše
generacije, doma iz Škofje Loke. 
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GLASOV ODER, KINO

remo imam zelo
redko, tokrat pa jo
imam," je na za-
četku pogovora za
Gorenjski glas v

smehu priznala dolgoletna
radijska novinarka in mode-
ratorka Jana Jenko. Začetna
trema je bila povsem odveč,
saj se je med pogovorom
sproščeno razgovorila o delu
na Radiu Sora in nam za-
upala tudi nekaj zanimivosti
o sebi. Zdaj 29-letna mode-
ratorka se še dobro spomi-
nja, kako je kot sedmošolka
opravljala avdicijo za otroško
oddajo Brbotavček: "Kar ne-
kajkrat sem se zmotila, a me
je Milena Miklavčič, ki je
bila takrat odgovorna za
otroški program, kljub temu
povabila k sodelovanju. Od
takrat so bili moji ponedelj-
kovi večeri rezervirani za Br-
botavčka, pa četudi sem mo-
rala včasih od doma: iz Ži-

rovskega vrha do Žirov, kjer
so bili takrat radijski prosto-
ri, peš ali s kolesom."

Jana je s poslušalci Radia
Sora že šestnajst let. Najbolj
jo poznajo po Petkovi raz-
glednici, ki ob petkih popol-
dne prinaša različne zgodbe
ter povabila na potep po Slo-
veniji in tudi zunaj njenih
meja. "Ta oddaja mi pred-
stavlja zanimiv izziv, zagoto-
vo pa je kriva za kakšen moj
siv las. Včasih je namreč
zelo težko samo z glasom in
zvokom poslušalcem pred-
staviti pravi utrip oz. sliko
nekega kraja, dogodka in
tudi občutke sogovornikov,"
je razložila. V celoti priprav-
lja tudi sredine Minute za
poezijo, včasih naredi kak-
šen Nedeljski klepet, Zade-
tek v petek, Počitniška pote-
panja, skupni nočni pro-
gram SNOP ... Prav nočni
termin je eden njenih naj-
ljubših, saj je bolj 'nočna pti-
ca', poleg tega pa imajo mo-
deratorji takrat najbolj pro-

ste roke pri oblikovanju vse-
bine. Tudi prebujanje s po-
slušalci ji je pri srcu, pa če-
prav mora zato vstati že ob
pol petih zjutraj.

Delo na radiu je lahko zelo
nepredvidljivo in tudi Jani se
je v teh letih nabralo kar ne-
kaj zanimivih pripetljajev.
"Za nekatere poskrbijo teh-
niki za mešalno mizo, poslu-
šalci pa jih ponavadi slišijo v
obliki neustavljivega smeha
v sicer povsem običajni vre-
menski napovedi, obvestilu
ali novici. Nekatere pa sem
seveda zakrivila tudi sama ...
Nekoč sem se namreč s tere-
na javljala v program, v kraj-
šem uvodu o lepotah kraja in
neokrnjenosti narave pa sem
med drugim omenila, da sta
v moji bližini tudi dva po-
stavna žrebca. V mislih sem
seveda imela konja ... No, ko
sem se obrnila k sogovorni-
koma, da z njima naredim
kratek pogovor, sta se oba
prav pošteno smejala. Od ta-
krat dalje sem včasih morda

malo bolj skopa z opisom
okolice," se v smehu spomi-
nja sogovornica.

Kot pravi, ji je radio v teh
letih enostavno zlezel pod
kožo: "Zagotovo veliko k pri-
vlačnosti radijskega dela pri-
speva njegova dinamičnost,
nenehno učenje, možnost
spoznavanja zanimivih ljudi
in njihovih zgodb, stik s po-
slušalci ..." Ob tem doda, da
je tudi vzdušje v Sorinem
kolektivu posebno, saj si so-
delavci znajo popestriti res-
no delo s toliko humorja, da
te mine tudi morebitna sla-
ba volja.

Jana je sicer študentka far-
macije. V prostem času rada
potuje, pleše, se ukvarja s
športom, bere, spoznava
skrite kotičke Slovenije, obi-
šče gledališče, privošči si tudi
kakšen adrenalinski podvig.
Tako je denimo lani uresni-
čila dolgoletno željo in skoči-
la s padalom, dobršen del de-
cembra pa je preživela na po-
tovanju po Indiji.

RADIO TI ZLEZE POD KOŽO
Jana Jenko sodi med najbolj prepoznavne glasove Radia Sora. Z radijskim mikrofonom se je srečala
že kot osnovnošolka v otroški oddaji, zdaj pa mu je zvesta že šestnajst let.

Ana Hartman

T
Jano Jenko poslušalci Radia Sora najbolj poznajo po 
Petkovih razglednicah.

engšani zase
radi rečejo, da
živijo v glasbe-
nem mestu, in
res se zdi tako,

saj poleg aktivnih godbeni-
kov, harmonikarjev, izdelo-
valcev glasbil in drugih glas-
benikov v kraju deluje tudi
več pevskih zasedb. Zadnja
leta je na številnih priredit-
vah nepogrešljiv Ženski no-
net Vigred, ki združuje devet
prijateljic, ki so svoj prosti
čas sklenile posvetiti petju.

"Vse skupaj se je začelo
zato, ker je večina naših mož
pela v moškem komornem
zboru Mengeški zvon in zato
smo bile zaradi pogostega
druženja že takrat prijatelji-
ce. Ko pa je leta 1991 padla
zamisel, da se združimo v
nonet, smo to tudi uresniči-
le," se začetkov spominja
Ana Kešnar, ki je v zasedbi
že od svojih študentskih let,
leta 1995 pa je prevzela tudi
umetniško vodenje zbora.
Zasedba devetih pevk se od
ustanovitve ni veliko spremi-
njala, v takšni obliki pa ne-

spremenjeno nastopajo že
dvanajst let. "In to čeprav nas
je imela večina v tem obdo-
bju majhne otroke, da ima-
mo službe, družine ... Ker va-
dimo pri eni od članic doma,
se naše vaje velikokrat začne-
jo in tudi nadaljujejo s klepe-
tom. Veliko si pač imamo za
povedati, saj med nami ni ve-
likih starostnih razlik in z leti
smo razvile pravo prijatelj-
stvo," v smehu razlaga zbo-
rovodkinja.

Pojejo štiriglasno brez
glasbene spremljave. Najraje
imajo različne priredbe ljud-
skih pesmi, ki so jih ob deset-
letnici izdale tudi za zgoš-
čenki, ležijo pa jim tudi cer-
kvene in umetne pesmi za
ženske zasedbe. 

Kot rade poudarijo, so nji-
hovi najzvestejši poslušalci
možje in otroci - skupaj jih
imajo kar 26. Ana Kešnar
verjame trditvi, da kdor poje,
ostaja mlad, zato je prepriča-

na, da bodo članice noneta
skupaj ob glasbi uživale še
nekaj časa. Svojih prvih dvaj-
set let bodo praznovale na
nekoliko poseben način, na
nastopu, ki ga pripravljajo še
v prvi polovici tega leta. "Za
nastop bomo izbrale le tiste
ženske ljudske pesmi, ki v
prvi osebi govorijo o mlado-
sti, ljubezni, materinstvu ...
O tem, kar smo v vseh teh 
letih prepevanja v nonetu 
doživljale tudi me same."

PEVKE, PREDVSEM PA PRIJATELJICE
Ker je večina njihovih mož pela v moškem zboru, so svojo zasedbo ustanovile tudi same. Članice
Ženskega noneta Vigred bodo prihodnji teden praznovale že dvajsetletnico delovanja.

Ženski nonet Vigred iz Mengša te dni praznuje dvajsetletnico delovanja.

Petek, 18. 2.
18.55 BURLESKA
21.10, 23.30 ČRNI LABOD
18.00, 20.00, 22.00
GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D
19.00 JUTRI, KO SE JE ZAČELA VOJNA
16.25, 21.25, 23.55 KRALJEV GOVOR
16.15, 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, 19. 2.
18.55 BURLESKA
21.10, 23.30 ČRNI LABOD
13.05, 18.00, 20.00, 22.00
GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D
14.00, 19.00 
JUTRI, KO SE JE ZAČELA VOJNA
13.00, 16.25, 21.25, 23.55
KRALJEV GOVOR
11.10, 13.45, 16.15, 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, 20. 2., in 
ponedeljek, 21. 2.
18.55 BURLESKA
21.10 ČRNI LABOD
13.05, 18.00, 20.00 
GULLIVERJEVA POTOVANJA 3D
14.00, 19.00 
JUTRI, KO SE JE ZAČELA VOJNA
13.00, 16.25, 21.25 KRALJEV GOVOR
11.10, 13.45, 16.15, 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

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

KINO SPORED

Jasna Paladin

M

Knjiga obsega 392 strani, trda vezava.

Redna cena knjige je 29,70 EUR

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 23,70 EUR + poštnina.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova

cesta 4 v Kranju, jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali

na: narocnine@g-glas.si.

Avtor je dolga leta 

marljivo pregledoval 

arhive in skušal najti 

dogodke in dejanja, 

ki so v mladih letih 

politično izoblikovali 

nadarjenega politika.

Oblikovanje 

osebnosti v času 

predvojnega 

komunističnega 

ekstremizma 

v Jugoslaviji in SZ 

je dalo Titu 

poseben pečat ...
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b besedi Wun-
d e r k a m m e r
seveda pomis-
lim na čudež-
no sobo?

"Wunderkammer je nem-
ška beseda za Curiosity Ca-
binet, sobo radovednosti,
sobo čudes. Take sobe so
bile popularne že v 16. stolet-
ju, ko so Evropejci potovali
na druge celine v tedaj ne-
znani svet in od tam prinaša-
li različne predmete in relik-
vije, katerih pomena pravilo-
ma sploh niso razumeli, pri-
vlačila jih je predvsem njiho-
va zunanja podoba. Postavili
so jih v vitrine, da bi jih raz-
kazovali, niso pa razumeli
njihovega globljega pomena.
Nasprotno je vse, kar sem
postavila v galerijo, v to mojo
"sobo", zame zelo pomemb-
no, hkrati pa želim priti do
mojih praočetov, spoznati in
razumeti, kako so si oni od-
govarjali na vprašanja o ma-
giji, obredju, o kultu smrti.

Naj bodo to slike, ki so re-
alistična odslikava fotografi-
ranega portreta, ali pa vitrine
oziroma omare s predmeti,
vse je moja želja po rekon-
strukciji preteklosti v tukaj
in zdaj, želja, ki se napaja v
nezmožnosti dosega osebe,
ki je ni več."

Na neki način vas je torej pri
delu vodila iracionalna želja
po prisotnosti umrlega ...

"Naj gre za sliko ali insta-
lacijo, oba umetniška izraza
mi predstavljata sredstvo, s
pomočjo katerega se moj
subjekt preseli oziroma po-
tuje skozi čas nazaj v prete-
klost. Torej v čas, ki se po fi-
zikalnih zakonitostih ne
more več vrniti, a v nas vse-
eno obstaja. Fascinira me
smrt kot taka in to, kar raz-
mišljamo in govorimo o
njej. Zanimivo je namreč, da
v času, ko se rušijo mnogi ta-
buji, ko facebook prodira v
našo intimo in je potem ta
razgrajena intimnost zgolj z
enim klikom na voljo vsem,
da v tem času tabu smrti
spet rase. Ko sem šla v foto-
kopirnico za potrebe razsta-
ve izdelat povečani print fo-
tografije pokojnega otroka
stare mame, je punca, ki je
sprejela moje naročilo, to na-
redila z vidno grozo, češ le
zakaj hočem povečati tako
sliko. Ob vseh perverznih
podobah, ki jih nenehoma
dobivamo preko medijev in
interneta, se je njej ta podo-

ba zdela najbolj perverzna.
Res bizarno.

Zanima me protislovje
med odsotnostjo in priso-
tnostjo, ki pravzaprav kore-
nini v izkustvu smrti. Dela
na razstavi lahko govorijo
tudi o utelešenju umrlega, ki
je zapustil svoje telo. Zdaj
namreč nebivajočemu podo-
ba omogoča, da znova zabiva
v novem mediju."

Mar s tem, da ste pri svo-
jem umetniškem delu za
osnovo uporabili fotografije
in predmete ter jih v neka-
terih postavitvah celo ume-
stili v galerijo, niste na neki
način svojih prednikov ven-
darle razgalili pred občin-
stvom?

"Zame ni bila preprosta
odločitev, da del zgodovine
moje rodbine uporabim kot
umetniško delo. Seveda sem
razmislila o tem. Potrebno je
namreč ločiti med lažno raz-
galjenostjo svoje intime in
načinom, kot sem jo tukaj
na razstavi razkrila jaz. Vse
skupaj ni šlo skozi filter
estetske presoje, moj filter je
bil zbrati in na razstavo
umestiti stvari, s katerimi
nazorno lahko pokažem
subjektiviteto osebe, ki sem
jo vzela pod drobnogled.

Ti predmeti so kot indeksi
oziroma pokazatelji. So za-
četni pogled v mojem poto-
vanju v preteklost, na podla-
gi teh okruškov potujem na-
zaj. Zelo sem hvaležna moji
stari mami, ki mi je, kljub
temu da ni vajena sodobne-
ga umetniškega izražanja,
odstopila predmete, ki sem
jih iskala za razstavo, in tega
ni vzela kot nekaj perverzne-
ga. Moji bližnji so moje delo
sprejeli in me podprli v tem,
kar delam. Vesela sem, da so

imeli zaupanje vame, v moj
spoštljiv odnos do preteklo-
sti in moje rodbine."

Kako ste "krmarili" med li-
kovnim v vaših delih in
zgodbo, ki jo ta nosijo v
sebi?

"Pri svojem delu znam ho-
diti zelo po robu, se gibati na
meji med likovnim in tem,
da zaidem v neko naracijo,
literarnost. Zdi se mi, da je
zgodba v likovni umetnosti
danes pogosto obravnavana
kot tujek, nekaj odvečnega
in ima negativen prizvok.
Sama sem se tokrat odločila
za vsebinsko poudarjen ci-
klus, zato sem ob portretih
uporabila tudi vse te "dodat-
ke". Preprosto sem jih potre-
bovala, ne glede na to, da ti
niso čisto slikarstvo."

Kaj je bilo najprej, portret
ali omara?

"Prva je bila omara in prt,
jaz ga imenujem mrtvaški
prt, poleg nje. Ta je nekak-
šen post mortem portret. Ob
tem sem se spraševala, kaj
pravzaprav je portret? Je por-
tret zgolj do potankosti nasli-
kan mimezis, je zgolj prepo-
znavnost tisto, zaradi česar
nekemu artefaktu lahko re-
čemo, da je portret? Meni se
zdi bolj pomembno, da por-
tret ni toliko produkt inter-
pretacije gledalca, kot pa
moje invencije in namere."

Omara je torej portret?
"Omara vsekakor je por-

tret. Hkrati pa sem se vrnila
tudi nazaj k sliki. Zanimalo
me je, kako lahko danes, po-
tem ko je bilo tako rekoč že
vse videno, narediš kaj nove-
ga. Je še kaj prostora za tradi-
cionalno naslikan portret na
platno ali les? Ali je portret

sam sebi zadosti ali gre, kot
v mojem primeru, skupaj z
"dodatki" za gesamtkunst-
werk, celostno umetnino."

Ste tako postavitev pripra-
vili posebej za tokratno raz-
stavo?

"S to razstavo sem skleni-
la cikel umetniške produkci-
je, ki je nastala v obdobju 
zadnjih dveh let. Sicer pa
me je ta koncept povsem za-
svojil. Tema se mi zdi ne-
skončna in mislim, da jo je
nemogoče izčrpati. Trenut-
no ne vidim druge smeri, v
katero bi se podala, razen da
se še bolj poglobim v to te-
matiko."

To sporočate tudi gledalcu?
"Zavedam se, da obstaja

neka vrzel med individual-
nim in kolektivnim spomi-
nom. Včasih kolektivni spo-
min posili individualnega,
včasih pa individualni spo-
min lahko daje smernice
kolektivnemu. To so moji
individualni spomini in z
njimi želim pri gledalcih
vzpodbuditi podoben obču-
tek ... Če bodo vsaj štirje ob-
iskovalci pri sebi spoznali,
da z enim človekom umre
tudi njegova velika zaklad-
nica misli, predmetov, rav-
nanj, potem sem uspela.
Gre za to, da se znamo zave-
dati preteklosti."

Razstavljate dela, ki razen
mogoče naslikanih portre-
tov, ne morejo biti napro-
daj...

"Ne želim izpasti, kot da se
grem romanticizem izpred
treh stoletij. Te stvari sem na-
redila zato, ker sem jih pre-
prosto morala narediti. To,
kar vidite na razstavi, je torej
z veliko začetnico Moje."

OKRUŠKI V PRETEKLOST
V Galeriji Ivana Groharja v Škofji Loki je na ogled likovna razstava Tine Dobrajc, akademske slikarke
mlajše generacije iz Škofje Loke. Na razstavi Wunderkammer sta galerijski sobi čudoviti in skrivnostni. 

Igor Kavčič

O

Mengeš

Miniature mengeških likovnikov

Člani Likovnega društva Mengeš so minulo sredo odprli
svojo novo razstavo, tokrat v prostorih Občine Mengeš,
ki se je že večkrat izkazala za zelo primerno, sploh pa
zelo obiskano razstavišče. ”Če v življenju pogosto govo-
rimo o smeri od majhnega k velikemu, smo se v našem
društvu odločili za obratno pot,” je k tokratni razstavi
uvodoma povedala predsednica društva Leonida Goro-
pevšek Kočar. Mengeški likovniki so namreč nedavno
ustvarili veliko skupinsko sliko, ki visi na pročelju stavbe,
kjer ustvarjajo, tokrat pa so se posvetili miniaturam. Sku-
pinska razstava, ki je niso želeli tematsko omejevati, tako
prikazuje miniature različnih motivov in tehnik, ki izraža-
jo najširšo izraznost in stil vseh članov društva. Aktivni
člani Likovnega društva Mengeš pa novo razstavo, tokrat
v Piranu, pripravljajo že prihodnji teden, ko bodo prazno-
vali petnajsto obletnico svojega delovanja. J. P. 

Žiri

Razstava del Marka Krvine in Stipeta Miličića

Danes, v petek, 18. februarja, ob 19.30 bo v Galeriji DPD
Svoboda Žiri odprtje razstave likovnih del slikarja Marka
Krvine in kiparja Stipeta Miličića. Dela obeh umetnikov
bo predstavila likovna kritičarka in zgodovinarka Tanja
Škodič, v glasbenem programu pa bo sodeloval Moški
pevski zbor Alpina pod vodstvom Andreja Žaklja. I. K. 

Škofja Loka

Mednarodni pesniški večer 

Jutri, v soboto, 19. februarja, ob 19. uri bo v Galeriji
Franceta Miheliča pesniški večer, ki so ga pripravili v
škofjeloški izpostavi JSKD in v KUD Sevdah iz Ljubljane.
Gre za kulturno prijateljsko in medgeneracijsko srečanje
med narodoma Slovenije in Bosne in Hercegovine. Pred-
stavila se bosta slovenski pesnici Neža Maurer in Nina
Novak Oiseau in pesnika Nail Komić in Senada Smajić,
ki izhajata iz Bosne in Hercegovine, precej let pa že živi-
ta v Kranju oziroma v Železnikih. Program bosta pove-
zovala Marko Črtalič in Zora Perenda, nastopila pa bo
tudi flavtistka Maša Perenda. I. K.

"To, kar vidite na razstavi, je z veliko začetnico Moje." / Foto: Igor Kavčič

Prostore Občine Mengeš v teh dneh krasijo miniature
članov Likovnega društva Mengeš.

Vabimo vas, da si ogledate razstavo del Gorenjke, ki zdaj
živi v Halozah, karikaturistke Aljane Primožič. Razstava, 
ki vas bo nasmejala in spravila v dobro voljo, je na ogled 
v avli Gorenjskega glasa, Bleiweisova cesta 4 v Kranju
(nasproti nebotičnika). Vabljeni vsak dan od 7. do 15.
ure, ob sredah do 16. ure.

www.gorenjskiglas.si

Razstava karikatur 
Aljane Primožič
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gato Jelovčan smo
obiskali že lani, ob
njenem velikem
praznovanju v

domu na Hotavljah, ko se je
zbralo petdeset povabljen-
cev, slavje pa je bilo zanjo ve-
liko presenečenje. Rodila se
je 5. februarja v Volaki, na
domačiji pri Bajtarju, kjer je
bilo pod slamnato streho hi-
ške kar dvanajst otrok. Zato
je morala že kot šestletno de-
kletce od doma, po več let je
služila po različnih kmetijah
v Poljanski dolini.

Nato je v tridesetih letih
prejšnjega stoletja spoznala
bodočega moža Petra. Naj-
prej sta si kupila hišo v Ko-
pačnici, se leta 1938 poročila,
kasneje sta se jima v zakonu
rodila sin Peter in hči Milica.
Danes uživa tudi v družbi še-

stih pravnukov. "Zadnja leta
mi nič ne manjka, le zdrav-
ja," nam je povedala in pojas-
nila: "Tule v trebuhu imam
neko žival." Tega ji nismo
verjeli, za njo pa je res več
operacij, zato težje hodi in
tudi vidi slabše. Sin Peter, ki
z družino živi v sosednji hiši,

pojasni, da sama skrbi zase,
le kosilo ji vsakodnevno pri-
pravijo, še tega pa včasih ni
treba, saj ga že sama skuha. 

Na naša številna vpraša-
nja nekajkrat odvrne: "Vse
vem, vendar sem veliko že
pozabila." Skupaj se nasme-
jimo njenim prigodam in

domislicam, saj je zelo čila
in zgovorna. Ob lepem vre-
menu gre rada okoli hiše,
daleč ne upa, saj se boji, da
bi padla. Ob jubileju sta ji
zdravja in še vrsto let poleg
gorenjevaško-poljanskega
župana Čadeža voščila tudi
predsednica gorenjevaške-
ga Rdečega križa Marija
Knafelj in domača odborni-
ca Marinka Rejec. 

V občini je sicer veliko ob-
čank in občanov blizu stotim
letom, vendar je Agata naj-
starejša, zanimivo pa je, da je
povprečna starost občanov
najnižja v Sloveniji. Pa je
Agata Jelovčan ob prazniku
tudi nazdravila? Ob našem
obisku ne, sicer pa ji bolj kot
vino prija kak kozarec piva,
pove sin Peter, sama pa na
vprašanje, če kaj popije, sme-
je odgovori: "Če ne bi pila, bi
bila predolgo žejna. Sicer pa
ga imam hitro dovolj."

Mladoporočenci

V Kranju sta se 12. februarja poročila Blaž Radej in Nina
Mušič, v Preddvoru pa Dejan Ogris in Maja Dagarin ter
Grega Perne in Kaja Piskernik Benedičič.

Novorojenčki

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 38 
novorojenčkov. V Kranju se je rodilo 15 deklic in 13 
dečkov. Najtežja in najlažja sta bili deklici. Prvi je 
tehtnica pokazala 4120, drugi pa 2680 gramov. Na 
Jesenicah se je rodilo 6 dečkov in 4 deklice. Najlažji 
je bil deček, ki je tehtal 1840 gramov, najtežjemu pa 
je tehtnica pokazala 4080 gramov.

anko je bil rojen v La-
nišah, Tončka se je ro-
dila družini Kalan, pri-
haja pa iz Dolenjščice
v Javorjah. Doma so
bili trije otroci, ki pa so

jih zaradi spleta okoliščin -
mamo so ustrelili ruski ko-
zaki, oče je bil izgnan, raz-
selili. Takrat je bila stara

šest let. Kasneje se je prese-
lila v Sp. Bitnje, v Mežnari-
jo, kjer je ostala do petnaj-
stega leta. Že zelo mlada se
je zaposlila v nekdanjem
Tekstilindusu. Janka je spo-
znala na vlaku, smer Kranj-
Ljubljana, ko se je slučajno
znašel v istem vagonu. Ton-
čka mu je bila všeč, pa se je
odločil, da jo bolje spozna.
Preselil se je v njeno bliži-
no, in ker je bil tetin mož
tam, kjer je Tončka živela,
čevljar, je najprej odnesel v
popravilo par čevljev. Ven-
dar za prvi 'randi' samo en
par ni zadostoval. Poročila
sta se 4. februarja 1961. Ro-
dile so se jima tri hčere: Tat-
jana in dvojčici Mojca in

Bernarda. Imata tudi že šest
vnukov in tri pravnuke: Kri-
štofa, Erazma in Emilijo.
Bajtova danes živita v
Stražišču. Janko je še vedno
zelo aktiven. Najdemo ga
pri savskih gasilcih, folklori-
stih, Rdečemu križu, krvo-
dajalcih, od vsega začetka
pa goji ljubezen do glasbe.
Je samouk, igra kitaro, za
potrebe folklore se je poleg
kontrabasa naučil še neka-
terih ljudskih inštrumen-
tov, za rezjanske plese celo
čelo. Igral je tudi pri raz-
ličnih ansamblih, pel v ok-
tetu, bil  gospodar taborni-
ške koče takrat odreda Albi-
na Drolca, je pa že vrsto let
gospodar oziroma hišnik

Šmartinskega doma v Stra-
žišču, kjer sta zlatoporočen-
ca Bajt pripravila pogostitev
za ožje sorodstvo.

Prijetno presenečenje za
Janka je bila limuzina, ki ju
je zjutraj pobrala pred vrati
njunega doma in ju peljala
do kranjskega magistrata
ter  nazaj na zabavo, s či-
mer so ju presenetili njego-
vi folkloristi, ki so pred ma-
gistratom celo zaplesali. 

Tudi domači so poskrbeli
za nekaj presenečej, daril -
med njimi obisk toplic, v
njuni dnevni sobi pa se
smehlja nov sesalnik, po-
končen gospodinjski pripo-
moček, ki se ga je razveseli-
la predvsem Tončka.

Z LIMUZINO DO MAGISTRATA
Janko Bajt bo avgusta praznoval 76 let, njegova Tončka pa gre v 73. leto. Pred kakšnim tednom 
sta v strašanskem kulturnem hramu praznovala zlato poroko.
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Mala kulturnica Ajda

Ravno na kulturni praznik, 8. februarja, je družina Rant -
Kezele dobila novega družinskega člana, natančneje članico.
Naša novinarka Mateja Rant je povila 3455 gramov težko in
51 centimetrov dolgo deklico Ajdo. S tem je njen štiriletni sin
Bor dobil sestrico, ponosni oče Neno pa hčer. Ker pa je
mamica Mateja dan prej praznovala svoj rojstni dan, je bila
mala Ajda zagotovo najlepše darilo zanjo, po srečnem
naključju pa praznuje na isti dan, kot se je rodila Ajda, 
tudi Matejin brat Robi. A. B.

MANJKA JI LE ZDRAVJA
Agata Jelovčan je v začetku meseca praznovala 101. rojstni dan. Najstarejšo občanko je prejšnji 
teden obiskal tudi domači župan Milan Čadež. 

Boštjan Bogataj

A

Agata Jelovčan je 101. rojstni dan praznovala s sinom Petrom.

Alenka Brun

J

Zakonca Bajt s hčerami in njihovimi soprogi / Foto: Tina Dokl

Družina Rant - Kezele: Neno, Bor, Ajda in Mateja / Foto: Tina Dokl



adajočo moralo je
dvigovala potreba po
preživetju. Moramo
naprej, saj ni vsega

konec. Bomo že zdržali.
Aljaž je že razmišljal
konkretno, kje dobiti drug
motor. V Ukrajini? Ne. S
Poljske, Slovaške, Češke ...
Mogoče je še kdo od naših
spačkarjev doma in bi pripel-
jal motor do Češke. Kako
bomo mi prišli tja? "Doma v
kleti imam motor od diane,
ki sicer stoji kakih 10 let, am-
pak je odličen in ima le 80 ti-
soč kilometrov. Poklical bom
očeta, naj ga pripravi. Kdo bi
ga lahko pripeljal?" Pokliče
spačkarja Kristijana, ki pove,
da je že pred Prago. Sobota

je, vsi so že nekje na poti na
srečanje na Češkem. Kaj pa
Gorazd? Pokličem brata, če
ima kaj časa? Zakaj? Ah, en
motor bi rabil pripeljat v
Ukrajino. Čakaj malo, a bom
do ponedeljka nazaj? Boš!
OK, bi šlo. Bravo za Goraz-
da, dobro nam gre.

V nadaljevanju se je vse
odvijalo z bliskovito naglico.
Skoraj sočasno pokličem
Miloša Prislana na vele-
poslaništvo v Kijev, ki pove,
da me bo čez deset minut
poklical Boris Gole s konzu-
lata, odličen operativec za
take zadeve, ki pozna nekega
Slovenca blizu Lvova. Boris
pokliče prej in preskoči dejst-
vo, da se slišiva prvič v živl-
jenju. Kje ste, kako je, zdržite.
Da mi številko Slavka Finka,
Slovenca, ki živi v mestu

Stryi, 70 kilometrov proč od
Lvova, ki ima avtopre-
vozniško podjetje in med
drugim tudi vlečno službo.
Sreča. Odlično nam gre. Pok-
ličem Slavka, ki obljubi, da bo
po nas prišel njegov delavec

in odpeljal spačka k njemu v
delavnico. Naj počakamo
kake štiri ure. Zaradi slabih
cest in številnih zapor smo
jih čakali šest, a bili vseeno iz-
jemno veseli simpatičnega
Ukrajinca Romana. 
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HUMOR, RAZVEDRILO

Krokodil na plesu v maskah

Franc in Pepca sta se odpravljala na ples v maskah.
Franc se je že oblekel v krokodila, Pepca pa je bila še kar
pred televizijo. 
Pepca: "Čuj, Franci, meni se ne da hodit na ta ples. Ti
pojdi kar sam, jaz pa bom raje doma gledala mehiške
nadaljevanke ..."
Franci iz izkušenj ve, da ženi ni dobro nasprotovati, zato 
veselo odpeketa sam na ples. Po dveh urah gledanja
vrhunskih dosežkov mehiške filmske industrije, se Pep-
ca začne dolgočasiti, zato sklene, da bo vseeno šla na ta
ples. Obleče kostum, ki ga Franci še ni videl, in pot pod
noge. Ko pride tja, med maskami vidi tudi krokodila, ki
veselo skače okrog žensk in jih na veliko otipava. 
Ko krokodil pride do nje, si Pepca misli: "Kaj, če bi jaz
malo preizkusila njegovo zvestobo," ga veselo poboža
po jajcih in mu šepne na uho: "Greva nekam, kjer bova
sama ..." 
Krokodil je bil takoj za akcijo in jo je odpeljal v neko
sobo. Tam je Pepca dvignila krilo, krokodil je odprl šlic
in AKCIJA!
Pepca je po tem dogodku diskretno zapustila prizorišče
in švignila domov. Ob pol petih zjutraj domov prilo-
masti Franc. Pepca se zbudi in ga vpraša: "Kak je blo?"
Franci: "Eeeeeh, tak pač, bolj dolgcajt."
"Dolgcajt? Zakaj pa dolgcajt?"
"Veš, ko sem prišel tja, sem videl, da so sami butli tam,
zato sem kostum posodil Poldetu in šel k Štefanu na
tarok do jutra. Ne boš pa verjela, kaj se je zgodilo Pol-
detu ...!"

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:

e moji (Mali brat, l.
r.) izjemni iznajdlji-
vosti in vezam v Šen-
čurju se lahko zahva-

limo, da vam lahko prvi v Slo-
veniji predstavimo tri predlo-
ge za novo regionalizacijo Slo-
venije, s katerimi se bo ubada-
la lokalna ministrica Duša.

Združenje tajkunov Slove-
nije predlaga delitev Slovenije
na devet (9) pokrajin in sicer
po načelu, vsaka pokrajina se
razprostira tam, kjer je sedež
podjetja, ki ga je posamezni
tajkun, imenovani tudi "oče
regije", osrečil s prevzemom.

Tako imamo v zahodnem
delu Slovenije pokrajine: Kor-
dežijo s središčem v Naklem,
Volkovsko s sedežem v Novi
Gorici, Bavčarijo s sedežem v
Kopru in Zidarsko s sedežem
v Ljubljani (tudi osrednja slo-
venska pokrajina), vzhodni in
severovzhodni del bodo se-
stavljale regije Hildovje s se-
dežem v Velenju, Šrotska s
sedežem v Laškem in Pre-
ventska s sedežem v Slovenj
Gradcu. Tajkuni imajo pred-
videni še dve Svobodni pokra-
jini, ki na prevzemne pobude
še čakata. Medtem ko je v No-
vem mestu precej interesa za
pokrajino Krkovska ali Revoz-
je, pa v Murski Soboti ni toli-

ko zanimanja. Mogoče Panvi-
tija ... Tajkuni predvidevajo,
da pokrajine v skladu z 
interesi guvernerjev oziroma

prevzemnikov lahko svoje
meje tudi menjajo na podlagi
aneksov oziroma do-prevze-
mov.

Mali Brat

L

Igor Kavčič

P
Kako veseli smo bili Ukrajinca Romana, ki je našega
"poškodovanca" v treh potezah naložil na "vlečno".

S spačkom do Kijeva in nazaj (71)

REZERVNI MOTOR V STRAŽIŠČU
Miloš, Boris, Stane, Gorazd, Slavko, Roman ..., vsi nastopajoči v "filmu" Reševanje avtomobila spačka.

KORDEŽIJA

ZIDARSKA

BAVČARIJA

VOLKOVSKO

HILDOVJE

PREVENTSKA ŠROTSKA

ŠROTSKA

SVOBODNA 
POKRAJINA 1

SVOBODNA 
POKRAJINA 2

KORDEŽIJA

ZIDARSKA

BAVČARIJA

VOLKOVSKO

HILDOVJE

PREVENTSKA ŠROTSKA

ŠROTSKA

SVOBODNA 
POKRAJINA 1

SVOBODNA 
POKRAJINA 2

Red Steelersi, navijači HK Acroni Jesenice predlagajo, da 
se Slovenija razdeli glede na interesno območje navijačev.
Slovenijo naj bi tako razdelili na štiri (4) pokrajine, veliko
Železarsko in tri manjše pokrajine: Violsko v Mariboru,
Zmajsko v Ljubljani in Tifozijo v Kopru in okolici.

ZMAJSKA

ŽELEZARSKA
(Red Steelers Region)

VIOLSKA

TIFOZIJA

Ljubljana

Regije: Železarska

Zmajska

Violska

Tifozija
Koper 

Jesenice

Maribor

Društvo ljubiteljev Laškega piva Kranj predlaga, da se
Slovenija deli na dve (2) pokrajini: Kozlovsko, ki obsega 
območje, kjer prevladujejo pivci Laškega piva, in Unionsko,
ki obsega območje, kjer prevladujejo pivci Union piva.
Pivcu Uniona v Stražišču je priznan status nevedne manjšine.

Ljubljana

Laško

Regije: 

Unionska

Kozlovska

Stražišče
1

POKRAJINE PO MERI VSEH 
Po najnovejšem vladnem predlogu regionalizacije Slovenije, ki je precej razburkal javnost, so na 
domači naslov Duše Trobec Bučan v Šenčur prispeli trije novi predlogi. Objavljamo jih prvi 
v Sloveniji - ekskluzivno. 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Sončnica"

Mene pa zanima, kdaj bo za
naju z možem prišla noseč-
nost in otroček, ter koliko
otročkov nama je namenje-
no? Se že nekaj časa trudiva,
pa še nič ... Najlepša hvala in
srečno še naprej ...
Draga Sončnica, prav zelo
kmalu, lahko pa je že, dobi-
ta veselo novico o narašča-
ju. Vidim vama tri otroke.
Želim vam vse najlepše.

"La prina"

Oglašam se prvič, prebiram
pa vaše odgovore v Gorenj-
skem glasu že zelo dolgo.
Sprašujem za zdravje za sebe
in moža. Prav tako pa me za-
nima, kako bo s šolo vnukinje,
ki je stara 17 let, in tudi za nje-
no težavo s hrbtenico. 
Nekdo od vaju ima težave z
nogami in ožiljem, na tem
področju se obeta izboljšanje.
Videti so stare, kronične zade-

ve, ki vaju vsake toliko časa
omejujejo, a ni potreben no-
ben strah, splošno zdravstve-
no stanje se obema obrne po-
zitivno. Vnukinja mora nujno
opraviti pregled pri speciali-
stu, sedaj se ji da še zelo veli-
ko pomagati, zato se ne sme
odlašati z zdravljenjem njene
težave. V šoli ji vidim lepe
uspehe in pravo odločitev gle-
de študija. Lep pozdrav.

"Odmev"

Bo leto 2011 zame kaj bolj
srečno od prejšnjih? Zanima
me zdravje, se bodo finance
kaj opomogle, bo še vedno kri-
za? Kaj pa na čustvenem po-
dročju, je še kaj upanja ali bo
jesen življenja bolj turobna?
Čaka vas leto korenitih spre-
memb in kar je zelo po-
membno, vi ste pripravljeni
na spremembe, kar je že
skrajni čas. Obdajala vas bo
sreča tako pri financah kot

tudi na čustvenem področju.
Finančno vam uspe splezati
na zeleno vejo, kmalu, že
pred poletjem. In v vašo je-
sen življenja prihaja nekdo,
ki vam bo pomagal in hodil z
vami, z roko v roki, naprej po
poti življenja. Srečno.

"Vprašanja 
o prihodnosti" 

Pozdravljena, gospa Tanja. Z
željo, da bi se moji strahovi
malo pomirili, se obračam na
vas z nekaj vprašanji o moji
prihodnosti. Kako bo z mojim
zakonom, ali se bo možu
uspelo vrniti popolnoma na-
zaj k meni? Kako bo z mojim
zdravjem? In ali bo pametna
naložba v nakup nepremični-
ne? Kako pa kaj sinova?
V vas prebiva ogromno različ-
nih strahov. Ker veste, da to
ni dobro, saj vam razjedajo
dušo, morate takoj narediti
vse, da se strahovi odstranijo.

Začnite verjeti vase in v svoje
odločitve. Napak ni, vse je le
najboljša odločitev, ki jo
sprejmemo v določenem tre-
nutku. Ne glejte več nazaj,
pot je vedno samo naprej.
Odločili ste se, da obnovite
ljubezen z možem, zato mu
dovolite, da se vam približa,
ne odrivajte ga več. Še vedno
vas ima rad in je pripravljen
veliko narediti za vajino zve-
zo. Pozabite na jezo in razo-
čaranje. Zdravje se vam iz-
boljša tudi zato, ker se ne bo-
ste več toliko obremenjevali.
Za naložbo se odločite, se ob-
restuje. Sinova se preveč pri-
lagajata, zato gre mimo mar-
sikatera priložnost, a nič stra-
hu, vse bo ob svojem času.
Mlajšemu sinu se uresniči že-
lja, ki jo ima že dolgo. Imejte
se radi, želim vse dobro.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Obremenjevali se boste z denarnimi zadevami, na koncu
pa spoznali, da vaše finančno stanje niti ni tako slabo. Pri
pomembni odločitvi vam bo pomagal pogovor z nekom,
ki le od daleč spremlja tok dogajanja, zato ima tudi dru-
gačen pogled.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Izkušnja, ki se vam obeta na čustvenem področju, vas bo
marsikaj naučila. To ne pomeni, da ne boste več ponavlja-
li starih napak, a vseeno. Spoznanje, da ste vredni več in
da dobro veste, kaj si želite, vam spremeni tok dogajanja.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Cel teden boste iskali različne odgovore. Že ko jih boste
našli, boste takoj dobili tudi nova vprašanja. Vrteli se bo-
ste v krogu dvomov in boste razpeti med domišljijo in
resničnostjo. S pogovorom na štiri oči ne smete predolgo
odlašati. 

Rak (22. junija - 22. julija)
Obdobje, ki je pred vami, bo zelo dobro za reševanje sta-
rih in tekočih uradnih zadev. Kar se tiče denarnih zadev,
vam bo vaša naravna previdnost prišla zelo prav, saj se
boste s tem izogibali nespametni naložbi. Novic boste
zelo veseli.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Obremenjenost zaradi dela vam bo načela zalogo moči, a
še dobro, da se vam situacija stabilizira še ob pravem
času. Ob koncu tedna si boste privoščili oddih in se spro-
ščali ob stvareh, ki vam veliko pomenijo. Četrtek bo vaš
dober dan.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Prav vsaka malenkost bo vplivala na vaše razpoloženje.
Naj bo to slabo vreme, neiskren pogled ali pa neka stvar,
ki ne bo na svojem mestu. Vse vam bo prišlo prav. Ko se
boste proti koncu tedna nehali obremenjevati, se boste
tudi umirili.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Želeli si boste sprememb in vse boste naredili, da bo do
tega res prišlo. Ujeli boste vsako priložnost in obeta se
vam niz prijetnih dogodkov. Delovno boste zaradi tega si-
cer popustili, a ne bo nobene posebne škode.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Zadnje obdobje imate malo premalo prostega časa, kot
ste vajeni. Ravno zato ne morete postaviti stvari na svoje
mesto, in še nekaj časa bo tako. Neka situacija vas bo po-
stavila pred dejstvo, potem pa bo vse odvisno od vas.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Na delovnem mestu se boste v temu tednu morali skoraj
vsak dan sproti dokazovati. Nekomu ste stopili na žulj,
vendar vam ne bo mogel škodovati. Pogovor, ki sicer ne
bo pričakovan, bo rešil marsikatero staro zamero.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Velikokrat dvomite o drugih, niste pa navajeni, da nekdo
dvomi o vas. Tokrat se bodo vloge zamenjale in spoznali
boste občutek nezaupanja, ki lahko samo ruši, gradi pa
bolj malo oziroma nič. V spoznanju pa bo tudi rešitev.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Pred vami bodo jasni cilji in vso svojo energijo boste
usmerili za izpolnitev vaših ciljev. Vse to vam sploh ne bo
težko, saj vas bo gnala naprej neustavljiva želja po kore-
nitih spremembah. Skrbi, ki si jih boste delali zaradi de-
narja, bodo odveč.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Čustveno se boste začeli odpirati in zato lahko končno
pričakujete pozitivne spremembe. Res, da se vsaka stvar
zgodi ob svojem času, a brez truda ni nič. Na trenutke se
lahko ustrašite svojih občutkov, a vse se vam dobro izide.

"Dogajalo se je pri nas doma,
v manjši prazni sobi vidim,
kako mivka pada s stropa na
parket, bilo je je kakih 10 cm,
tla so bila v celoti prekrita z
mivko. Naslednja sanjska slika
pa je bil naš generalni direktor,
ki je v resnici že kar v letih, po-
nosno, mlad z dvignjeno glavo
je odkorakal iz naše hiše skozi
garažo, ki jo imamo v kleti, to-
rej je moral navkreber. Pred
hišo je bilo parkiranih polno
avtomobilov, v spomin pa se
mi je najbolj vtisnil veliki avto
našega direktorja, videla pa
sem le zadek. Ko sem prišla
nazaj v hišo, sem videla cel
kup ljudi, bila sem nekje višje
nad njimi, kot bi jih gledala z
balkona ali zraka, imeli smo
zabavo, ne vem sicer čemu,
ljudje so stali po skupinah in se
pogovarjali, kar bučno je bilo v
sobi, najbolj pa mi je v spomi-
nu ostala ženska v svetlo sivem
plašču, ki sem jo videla le od

zadaj, ne pa v obraz. Zadnja
sanjska slika pa je bila spet
soba z mivko, ki je na koncu ni
bilo več, ne spomnim se dobro,
ali sem jo res posesala ali je iz-
ginila sama, skratka ni je bilo
več, soba je bila spet prazna z
zloščenim parketom. Po vseh
teh prizorih se mi je nazadnje
v sanje prikradel sodelavec, ki
je bil pri nas le kakega pol leta.
V sanjah sem še enkrat podoži-
vela to, kar se je tudi v resnici
zgodilo na delovnem mestu.
Vem, da sem mu bila sprva
simpatična in v tem času se mi
je prikradel za hrbet in me sko-
raj objel, nekak tak čuden tre-
nutek je bil to zame in ravno o
tem sem sanjala. Na koncu
(to se mi ni sanjalo) sva se spr-
la, ker sem branila interese
drugih sodelavk, in od takrat
me skoraj ni več pogledal, kar
mi ni bilo vseeno, kmalu za
tem pa je izgubil službo pri
nas." Stela

Draga Stela,
soba zrcali del tvoje osebno-
sti in tudi trenutno življenj-
sko obdobje. Mivka v njej je
simbol minljivosti. Nanaša
se na neki trenutni vznemir-
jajoč in razvejan problem, na
katerega pa v resnici ne mo-
reš (več) vplivati. Velik del
krivde nosiš sama, saj mivka
prav tako izraža nepremišlje-
nost. Premalo razmišljaš o
svoji prihodnosti, o svojih
željah, cilji so nedefinirani -
gradiš na pesku in uspehi tako
vztrajno izostajajo - bodisi na
službenem ali ljubezenskem
področju. Mivka te torej opo-
zarja, da o svojih trenutnih
namenih še enkrat premisliš.
Ne vlagaj še naprej svojih
psihičnih in fizičnih moči v
načrte, ki jih ni mogoče reali-
zirati. Ponosna pojava direk-
torja je simbol tvojega Jaza.
Tudi ta te opozarja, da bi mo-
rala biti bolj taktična in pose-

bej skrbno pretehtati trenut-
no stanje in dogodke. Moči
za resne spremembe in radi-
kalno akcijo boš imela na
pretek. Garaža je namreč
simbol shranjene energije.
Tudi avti so simboli energije,
ki komaj čaka, da jo upora-
biš. Ženska v sivem plašču
še enkrat namiguje na nede-
finiranost tvojih misli in ču-
stev. Na splošno izraža siva
barva tudi nagnjenost k me-
lanholiji in depresiji. Poskusi
kontrolirati svoje misli in se
navadi gledati na življenje iz
svetle plati. Končna scena
kaže, da se bo pozitiven pre-
mik vsekakor zgodil. Soba je
počiščena, v njej se blešči le
še zloščeni parket, ki zago-
tavlja, da te čaka še veliko za-
nimivih in poučnih dogod-
kov. Sanjsko sceno s sode-
lavcem bi opredelila zgolj kot
podoživljanje nerešenega
spora z njim. Če se ni nikoli
več javil, se ne obremenjuj s
tem odnosom. Nekateri ljud-
je pač izginejo iz naših živ-
ljenj prav tako nenadoma,
kot so se pojavili. Vesolje že
ve, zakaj.

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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NAGRADNA KRIŽANKA
Nagrade:
1. nagrada: enodnevna uporaba nove Škode Superb, 
2. nagrada: enodnevna uporaba nove Seat Ibize, 
3. nagrada: paket obvezne opreme, 
4., 5. in 6. nagrado podeljuje Gorenjski glas

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na
dopisnicah do srede, 2. marca 2011, na Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, p.p. 124. Dopisnice lahko
oddate tudi v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno
stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

 Nova Škoda Roomster STYLE -
z bogato opremo za samo 10.999 EUR
ali 89 EUR na mesec 

Nova Seat IBIZA ST - kompaktna 
dinamika in vsestranska uporabnost

ŠkodaYeti Family - zimske radosti 
za vso družino
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drugem letu pro-
jekta Tuševa ku-
harska zvezda so-
deluje devet slo-
venskih šol za go-

stinstvo in turizem. Na pr-
vem predtekmovanju za Tu-
ševo kuharsko zvezdo, ki je
januarja potekalo v Celju, se
je odlično izkazala tudi go-
renjska predstavnica, dijaki-
nja radovljiške srednje go-
stinske in turistične šole Si-
mona Maček in si z doseže-
nim prvim mestom zagoto-
vila preboj v finalno tekmo-
vanje, ki bo v aprilu, prav
tako v Celju. V Radovljici pa

se je pomerilo osemnajst
mladih in obetavnih sloven-
skih kuharjev srednješolcev -
po dva iz vsake šole, med nji-
mi tudi domačina Darja Ka-
lan in Martin Gluščič, ven-
dar psihološka prednost do-
mačega terena ni bila dovolj
za preboj v finalno tekmova-
nje. Vsak tekmovalec je na-
mreč pripravil glavno jed s
prilogo in dekoracijo za dve
osebi. Tekmovalci so bili raz-
deljeni v tri skupine, z enaki-
mi, vnaprej pripravljenimi
sestavinami. Šestčlansko
strokovno kuharsko komisi-
jo pod vodstvom Tomaža
Vozlja, predsednika društva
Kuharjev in slaščičarjev Slo-
venije, je tokrat najbolj nav-

dušil Matic Bergant iz Sred-
nje šole za gostinstvo in turi-
zem v Ljubljani. S pripravo
praženih jeter s šampinjoni,
nadevanim krompirjem s
slanino in sortirano zelenja-
vo je bil najbolj prepričljiv in
zasedel prvo mesto, dijak
Srednje šole Zagorje Nejc
Roter pa si je s pripravo tufu-
ja s kuskusom iz belušev na
zelenjavni posteljici zagoto-
vil drugo mesto in se prav
tako kot Matic Bergant pri-
družil finalistoma - zmago-
valcema prvega predtekmo-
vanja: gorenjski nadebudni
kuharici Simoni Maček in
Tomažu Privošniku, dijaku
Srednje šole za gostinstvo in
turizem v Celju. Zadnja dva

finalista pa bodo izbrali na
predtekmovanju, ki bo mar-
ca v slovenski prestolnici.

Kranjski Planet Tuš bo da-
nes zvečer gostil Valentinov
koncert legendarnega hrva-
škega zapeljivca Jasmina
Stavrosa, že od prejšnjega
petka pa si lahko v avli brez-
plačno ogledate razstavo di-
nozavrov, ki so bili izdelani v
Avstraliji, nekateri med nji-
mi so gibljivi, proizvajajo
zvoke in oponašajo gibe
prazgodovinskih živali.
Predvsem pa jutri najmlajši
ne zamudite ob 10. uri ples-
no animacijske predstave z
Alenko Kolman in Dinozav-
rom. Razstava bo na ogled še
do torka, 22. februarja.

DRUŽABNA KRONIKA

Shakira za Billboard Latin Music Awards

Shakira je za nagrade Billboard Latin
Music Awards 2011 med vsemi glasbeni-
ki osvojila največ nominacij - kar trinajst.
Nagrade bodo 28. aprila podelili v Mia-
miju. Nominacije si je pevka prislužila
za uspešen album Sale El Sol in prvo
večjo uspešnico z albuma, hit Waka

Waka (This Time For Africa), ki je bil tudi uradna pesem
Svetovnega nogometnega prvenstva 2010. 

Podeljeni grammyji za 2011

V Los Angelesu so že 53. podelili
nagrade grammy. Eminem je
imel kar deset nominacij, najbo-
lje se je odrezala skupina Lady
Antebellum, ki je imela tako kot
Lady Gaga šest nominacij, naj-
stniški idol Justin Bieber pa letos

ni imel sreče. Zmagovalci: album leta - The Suburbs (Ar-
cade Fire), pesem in plošča leta - Need You Now (Lady
Antebellum), grammyja za najboljšega novega izvajalca
je dobila Esperanza Spalding, za pevko Lady Gaga, za
pevca pa Bruno Mars.

Nightwish pripravljajo Imaginarium

Skupina Nightwish pripravlja Imaginari-
um, glasbeno fantazijski film, ki črpa
navdih iz trinajstih skladb novega isto-
imenskega albuma. Film govori o odra-
slem glasbeniku, ki v spanju potuje v
preteklost, kjer se sanje starih doživetjih
prepletajo z otroško domišljijo, polno

fantazije in glasbe. V njih se bori za spomine, ki mu ve-
liko pomenijo. Film bodo začeli snemati spomladi, pre-
miero pa naj bi doživel že prihodnje leto.

Nastopil bo tudi Moby

Mars Ljubljana - Zagreb Trans Europe
festival bo letos potekal 26. maja na Go-
spodarskem razstavišču v Ljubljani. Če
so prvo leto na oder ljubljanskih Križank
pripeljali nekatere izmed najvidnejših iz-
vajalcev domače glasbene scene in lani
program razširili ter pokukali v tujino ter

izbrali novo lokacijo, so letos stopili še korak naprej.
Osrednji festivalski dogodek bo namreč na ploščadi
Fontana, kjer bo na glavnem odru nastopil Moby.

TUŠEVA KUHARSKA ZVEZDA
Prejšnji četrtek se je na Srednji gostinski in turistični šoli v Radovljici končalo drugo od treh 
predtekmovanj za letošnjo Tuševo kuharsko zvezdo. Danes zvečer bo v kranjskem Planetu Tuš 
starejše zabaval Jasmin Stavros, jutri zjutraj pa najmlajše Alenka Kolman z Dinozavrom.

VRTIMO GLOBUS

Brez T-rexa ne gre, pa tudi otroci si ga ogledajo z največjim
zanimanjem. / Foto: AB

Manjši dinozavri so včasih z ostrimi in dolgimi kremplji 
obvladali večje dinozavre. / Foto: AB

Za lačne želodce obiskovalcev je poskrbel dijak 5. letnika
Gašper Zima z ajdovimi krapi. / Foto: Anka Bulovec

A. Bulovec, A.Brun

V

Strokovna kuharska komisija: Tomaž Vozelj, Elvir Odobašić,
Branko Podmenik, Srečko Koklič, Janez Dolšak in Robert
Merzel / Foto: Anka Bulovec

Zmagovalca drugega predtekmovanja Matic Bergant in Nejc
Roter ter njuni mentorici Majda Rebolj in Mojca Omahne 
/ Foto: Anka Bulovec

Enaindvajsetletna Ana Pirih izhaja iz umetniške družine
Pirih z Jesenic. Svoje umetniško izražanje pa je pred
štirimi leti namesto v čopiču našla v fotografiji, s katero
lahko uresničuje svoje ustvarjalne ideje ter lovi trenutke 
spontanosti. / Foto: Matjaž Vidmar

Martin Gluščič (Radovljica), ki je pripravil piščanca s 
korenjem in rezanci. / Foto: Anka Bulovec




