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Grims: gre za sovražni
govor
V javnosti odmeva nedavna objava
vzporednih fotografij poslanca Bran-
ka Grimsa z družino ter družine naci-
stičnega zločinca Josepha Goebbelsa
v reviji Mladina. Oglasili so se tudi
ljudje, ki niso naklonjeni Grimsu in
njegovi politični opciji.
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POLITIKA

Danes bo sončno, jutri, 
v soboto, bo postopno že več
oblačnosti. V nedeljo bo
oblačno, občasno bodo tudi 
padavine.

VREME

jutri: pretežno oblačno ..
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V enem letu 
ob pet avtomobilov
Gorenjski policisti nepoboljšljivim kr-
šiteljem cestnoprometnih predpisov
zasežejo vsako leto več vozil. O njiho-
vi nadaljnji usodi odloča sodišče.
Lani je bil rekorder šestdesetletnik iz
okolice Naklega, ki je v enem letu os-
tal brez petih avtomobilov.
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AKTUALNO

Nunski vrt 
spet vznemirja
Občina Škofja Loka ima že nekaj časa
dovoljenje za gradnjo parkirišča na
Nunskem vrtu, začeli bodo graditi,
znova pa se je oglasilo združenje ci-
vilnih iniciativ, ki temu nasprotuje.
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Plačnikov vse manj, 
upokojencev pa vse več
Razmerje med tistimi, ki plačujejo v
pokojninsko blagajno, in tistimi, ki iz
nje jemljejo, se je lani še poslabšalo,
na enega upokojenca pride le še 1,6
zavarovanca, kar je najbolj neugodno
doslej.
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GG+

64 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Suzana P. Kovačič

Dražgoše - Jama Konasnica
z velikim vhodom v strmem
pobočju Dražgoške gore je
domačinom že dolgo pozna-
na. Marca lani so člani Druš-
tva za raziskovanje jam
(DZRJ) Ljubljana še enkrat
izmerili že raziskani del
jame, ki je skupaj z dvorano
dolga 210 metrov. "Pričako-

vali pa smo, da se tunel jame
za dvorano nadaljuje, zato
smo raziskovali naprej," je
povedal član DZRJ Ljubljana
Gregor Pintar. Trud je bil po-
plačan, ko je 20. februarja le-
tos prvič stopilo skozi malo
odprtino deset članov DZRJ
Ljubljana in en član Društva
za raziskovanje Škofja Loka v
na novo odkrite dele jame.
"Navdušenje je bilo veliko,

saj je jama v nadaljevanju ve-
lika in bogata s kapniki," je
ponazoril član DZRJ Ljublja-
na Marjan Baričič. Zadnje
meritve dolžine jame je Gre-
gor Pintar opravil v nedeljo,
povedal je: "Skupaj z novo
raziskanim delom smo tre-
nutno pri 1111 metrih skupne
dolžine jame, vendar meritve
še niso končane."

Več na strani 17

Sežanski barok 
na Jelovici
Članom Društva za raziskovanje jam Ljubljana je ob sodelovanju članov
Društva za raziskovanje podzemlja Škofja Loka uspelo prodreti skozi podor
v nadaljevanje jame Konasnica. 

Petra Jamšek "po trebuhu" pod kapniškim okrasjem, ki mu jamar Gregor Pintar pravi kar
"sežanski barok", ker je bogato kapniško okrasje značilno za kraški svet v okolici Sežane.

Leto LXIV, št. 20, 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

Železniki - V sredo sta prva
moža obeh institucij, za obči-
no Železniki župan Mihael
Prevc in za Primorje pred-
sednik upravnega odbora
Dušan Črnigoj, podpisala po-
godbo za gradnjo čistilne na-
prave v Dolenji vasi. Ta je po-
stavljena v brežino in popol-
noma avtomatizirana, kar po-
meni, da bo nadzor potekal
prek interneta. "Objekt bo
postavljen tako, da bo varoval
pred dvestoletnimi vodami,
torej bo poplavna varnost re-
šena bolje kot prej. Že ob pre-
daji objekta bo na napravo
priključenih nekaj objektov,
tako da jo bomo lahko takoj
preizkusili," je povedal pro-
jektant Jože Duhovnik.

"Izbrali smo kvalitetno
podjetje, ki bo zaključilo de-
setletno gradnjo javne kana-
lizacije Selca-Dolenja vas, ki
smo jo gradili s pomočjo EU.
Naša obveza iz pridobitve
tega denarja izhaja, da mora-
mo letošnjo jesen priključiti
prva gospodinjstva," je pove-
dal župan Prevc. Razpis za
izbiro izvajalca je občina si-
cer objavila že lani, vendar je
bil projekt zastarel in zato
neuporaben. Nov projekt z
novo tehnologijo je vreden
dobrih šeststo tisoč evrov,
zgrajena pa mora biti do 30.
septembra letos. Na čistilno
napravo Dolenja vas zmoglji-
vosti 1200 populacijskih
enot bo priključenih približ-
no tristo gospodinjstev.

Priključili bodo tristo gospodinjstev
Ajdovsko Primorje bo za občino Železniki do konca septembra zgradilo čistilno napravo v Dolenji vasi.

Župan Mihael Prevc in Dušan Črnigoj iz Primorja sta 
podpisala šeststo tisoč evrov vredno pogodbo za gradnjo
čistilne naprave Dolenja vas.
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Glasova preja

Glas iz Sudana
Tomo Križnar, svetovni popotnik in borec za
človekove pravice, se vrača s poti in prinaša sveže
posnetke in novice s težko dostopnega območja
med obema Sudanoma, kjer Arabci naklepajo
maščevanje nad staroselci zaradi izgube pol
dežele z najboljšo zemljo, nafto, vodo in sužnji
vred. Prinaša njihov klic na pomoč! Z njim se bo
pogovarjal Miha Naglič.

Preja bo v amfiteatrski predavalnici št. 111 
Fakultete za organizacijske vede v Kranju 
v četrtek, 17. marca, ob 19. uri.

Pokrovitelj Glasove preje je Fakulteta za 
organizacijske vede Kranj.

Vljudno vas prosimo, da za potrditev udeležbe na
Glasovi preji pokličete na tel. št.: 04/201 42 00 ali
se prijavite na: koticek@g-glas.si. Vabljeni!
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Eroica v Žireh

V petek, 18. marca, bo v dvorani Svoboda v Žireh nastopila
priljubljena skupina Eroica. Dva naročnika Gorenjskega gla-
sa si bosta koncert v paru lahko ogledala brezplačno. V žre-
banju boste sodelovali, če pravilno odgovorite na nagradno
vprašanje: Kateri trije člani sestavljajo skupino Eroica? Od-
govore s svojimi podatki nam pošljite najkasneje do torka,
15. marca, na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj, ali
na: koticek@g-glas.si.

Nagrajenci za Klape

Mandolina in sreča pri žrebu sta štirim naročnikom Gorenj-
skega glasa prinesla dve brezplačni vstopnici za ogled kon-
certa Klap v Stožicah. To so: Gordana Jakopič iz Žirovnice,
Helena Traven iz Zgornje Besnice, Cilka Černič iz Kranja in
Martin Šetinc iz Tržiča. Vsem nagrajencem čestitamo!

Danica Zavrl Žlebir 

Brdo - Eden od dosežkov
predsedovanja Alpski kon-
venciji je širitev na območje
dinarskega loka, saj so kot
nadaljevanje Alpske konfe-
rence pripravili tudi prvo Di-
narsko konferenco in podpi-
sali Resolucijo o trajnostnem
razvoju Dinarskega gorstva.
Alpska konferenca je zazna-
movala tudi dvajsetletnico
podpisa Alpske konvencije,
ki jo je sklenilo osem alpskih
držav in Evropska unija z na-
menom spodbujanja traj-
nostnega razvoja na območ-
ju Alp in zavarovanja inte-
resov tamkajšnjega prebival-
stva. Kot je povedal gostitelj
srečanja, slovenski minister
za okolje Roko Žarnić, smo v
Sloveniji v času predsedova-
nja Alpski konvenciji name-
nili veliko časa dvigu prepo-
znavnosti konvencije in alp-
skega prostora doma in okre-
pili sodelovanje z alpskimi
občinami. "Leto 2011 bi v
Sloveniji brez zadržka lahko
poimenovali tudi "alpsko
leto", saj v njem praznujemo
dve pomembni obletnici: 20.
obletnico Alpske konvencije
in 30. obletnico ustanovitve
Triglavskega narodnega par-
ka. Želimo si, da bi se začete
aktivnosti nadaljevale, pred-
vsem z vidika prihodnosti
Alpske konvencije in njene
regionalne dimenzije, na po-
dročju prilagajanja in blaže-
nja podnebnih sprememb,

aktivnega sodelovanja v okvi-
ru konkretnih projektov tako
znotraj alpskega prostora kot
v sodelovanju z Dinarskim
gorstvom. Tako bi zagotovili
učinkovito uporabo razvoj-
nih potencialov alpskega
prostora in učinkovitejše iz-
vajanje Alpske konvencije v
praksi." 

Med dogodki Alpske in Di-
narske konference se je

predstavil Triglavski narodni
park (TNP) v sodelovanju z
lokalnimi skupnostmi parka.
Na torkovi slovesnosti je po-
leg ministra Roka Žarnića in
generalnega sekretarja Alp-
ske konvencije Marca Onida
spregovoril tudi direktor Tri-
glavskega narodnega parka
Martin Šolar. V kulturnem
programu sta sodelovali fol-
klorni skupini Bled in Razor.

V času konference je TNP
postavil na ogled potujočo
razstavo Triglavski narodni
park in Alpska konvencija,
katere namen je bil opozoriti
na občutljiv alpski prostor z
izjemno naravno in kulturno
dediščino, udeleženci pa so
si lahko ogledali tudi razsta-
vo Kako otroci vidijo Triglav-
ski narodni park, ki so jo pri-
pravili učenci osnovnih šol iz
neposredne okolice narodne-
ga parka. V sredo so udele-
žence povabili na vodeno
ekskurzijo v Bohinj. 

Na Alpsko konferenco se
je kritično odzvala Medna-
rodna komisija za varstvo
Alp CIPRA, kjer menijo, da
na njej ni bilo sprejetega nič
takega, kar bi začrtalo novo
smer razvoja, da dejavnost
članic Alpske konvencije v
zadnjih letih ni bila usmerje-
na v nič konkretnega, zgolj v
proizvajanje dokumentov in
resolucij.

Leto 2011 je alpsko leto
Na Brdu je potekala 11. Alpska konferenca pod naslovom Alpe kot razvojni potencial Evrope, s čimer
je Slovenija končala dveletno predsedovanje Alpski konvenciji in to nalogo predala Švici. 

Okoljski ministri na enajsti Alpski konferenci na Brdu / Foto: Gorazd Kavčič

Z razstave, ki jo je na Brdu pripravil Triglavski narodni park.

Kranj 

Kranjski odbor med najbolj delovnimi

"Mestni odbor NSi v Kranju je eden najbolj delovnih v drža-
vi," je v prejšnji teden na občnem zboru v pozdravnem govo-
ru poudarila predsednica stranke Ljudmila Novak, kar se po-
zna tudi v zastopanju Kranjčanov v organih stranke. Podpred-
sednik Matej Tonin je v svojem nagovoru dejal, da nismo vsi
enaki, saj Nova Slovenija ni obremenjena z nikakršnimi afera-
mi in jih tudi ne producira. "Naše temeljno sporočilo voliv-
cem je naše pošteno delo in zavzemanje za tradicionalne
vrednote," je še poudaril. "Prisotni smo se strinjali, da smo v
Kranju dobra ekipa, ki se je že začela pripravljati na državno-
zborske volitve, zato želimo spodbuditi ustanovitev krajevnih
odborov stranke," nam sporoča Marjan Bajt. D. Ž.

Ljubljana 

O skladnem regionalnem razvoju tudi državni svet

Državni zbor je zadnji dan marčevskega zasedanja sprejel
zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki na
sistemski način rešuje razvojne težave v različnih regijah in
vključuje instrumente regionalne politike, kakršni so bili
sprejeti pri posebnem zakonu za Pomurje. Sedaj meril za fi-
nanciranje ne bo več treba sprejemati za vsako regijo pose-
bej, ker so uporabna za vse, so prepričani v koaliciji, v opozi-
ciji pa so zakonu nasprotovali, češ da gre za centralizacijo. V
ponedeljek pa bo o na novo sprejetem zakonu na izredni seji
že razpravljal državni svet. Predlagajo sprejem odložilnega
veta, podpisniki pa so prepričani, da zakon prinaša veliko ne-
gativnih posledic, zlasti za občine, ki se jim vloga in pomen
za regionalni razvoj zmanjšujeta. D. Ž.

Kranj 

Danes začetek referendumske kampanje

Danes, 11. marca, se uradno začenja referendumska kampa-
nja za referendum o zakonu o malem delu. Glasovali bomo
10. aprila, za ta dan pa je državna volilna komisija razpisala
tudi volitve v občinah Mirna in Trebnje ter predčasne volit-
ve v občini Moravče. Do srede, 16. marca, morajo organiza-
torji kampanje odpreti poseben transakcijski račun. Kampa-
nja bo trajala do 8. aprila, ko se začenja volilni molk. D. Ž.

Ljubljana 

Državni svet o obrtniških protestih

V Državnem svetu so sprejeli stališča do zahtev Obrtno-pod-
jetniške zbornice za ureditev razmer v slovenski obrti. Razu-
mejo nezadovoljstvo obrtnikov zaradi vse težjih pogojev po-
slovanja, saj vladi ni uspelo ustaviti negativnih gospodarskih
gibanj. Ocenjujejo, da nekatere od načrtovanih oblik držav-
ljanske nepokorščine (npr. dvig gotovine z bank) ne bodo iz-
boljšale položaja obrtnikov, utegnejo pa imeti več negativnih
posledic. Rešitev pa vidijo v iskanju novega znanja, dodatne-
ga izobraževanja, inovacij in v iskanju novih trgov. D. Ž.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - V Inštitutu dr. Jožeta
Pučnika so o tej objavi zapi-
sali, da je morda najbolj niz-
kotno in zavrženo dejanje
slovenskega novinarstva v
novejši zgodovini. "Vzpore-
janje politikov demokratič-
nega spektra z nacističnimi
zločinci v evropskih demo-
kracijah zaradi njihovih brid-
kih zgodovinskih izkušenj
pomeni hojo po samem tan-
kem robu svobode izražanja,
marsikje pa je tudi prepove-
dano, celo kaznivo. Če pa v
takšne primerjave vpletejo še
poslančevo družino, gre za
strahotno kršenje človekovih
pravic," so med drugim zapi-
sali v svoji izjavi, v kateri pro-
testirajo proti zavržnim deja-
njem in proti nizkotnemu
sovražnemu govoru Mladine

in njenega urednika, ki je
hkrati tudi predsednik Druš-
tva novinarjev Slovenije. Zo-
per to objavo se niso oglasili
le iz Grimsu in njegovi poli-
tični opciji naklonjenih poli-
tičnih in civilnodružbenih
krogov. Svoj protest je javno
izrazil tudi Gregor Golobič,
ne kot predsednik stranke
Zares ali sorodnik ene od
oseb na sporni fotografiji,
kot je zapisal v odprtem pis-
mu. Objavo je označil kot iz-
pad, ki ga tudi žanr ne more
opravičiti. Aluzije in vzpo-
redna objava družinske foto-
grafije nacističnega zločinca
in slovenskega politika z že-
nami in otroki predstavljajo
škandal, ki mu ne morem
najti primerjave v večdese-
tletni legitimni kritični, radi-
kalni, pogosto tudi duhoviti,
ironični ali satirični praksi

Mladine. Vlačenje otrok ko-
garkoli v kakršnekoli politič-
ne kontekste je vselej nedo-
pustno, v konkretnem pri-
meru pa tudi neopravičljivo
in skrajno zavrženo," je zapi-
sal Golobič.

Sporna fotografija je bila
objavljena v satirični rubriki
revije Mladina, njen urednik
Grega Repovž pa je za osred-
nji slovenski dnevnik pojas-
nil, da je bil namen objave
"radikalno pokazati, kam
vodi današnji politični jezik,
kjer se vlado primerja z Ga-
dafijevim režimom, predsed-
nika države z Waldheimom
in novinarje s komunistični-
mi dediči". Opozarja na dvoj-
ne standarde: medtem ko je
Janši, Grimsu in SDS dovo-
ljeno vse, se javnost zgraža
nad tem, da Denis Sarkić pri-
merja Grimsa in Goebelsa,

kar je urednik zapisal tudi v
uvodniku Mladine.

Branko Grims dejanja do-
slej javno ni komentiral, na
naše vprašanje pa je odgovoril,
da ni prvič, da ga "tranzicijska
levica" diskreditira v javnosti,
vendar tako daleč doslej še
niso šli. Najbolj zavržena obli-
ka političnega boja je, če pri di-
skreditaciji političnega na-
sprotnika uporabiš njegove
najbližje, pravi Grims in zatr-
juje, da gre po mednarodnem
pravu in evropskih normah za
sovražni govor. Vprašuje se
tudi, kako bo ob dejstvu, da je
sovražni govor kaznivo deja-
nje, ukrepala pravna država.
Sam pravi, da se ne namerava
odzvati s kako tožbo. Dodaja
še, da se takšne in podobne
politične diskreditacije pojavi-
jo v primerih, ko "tranzicijski
levici" zmanjka argumentov.

Grims: gre za sovražni govor
V javnosti močno odmeva nedavna objava vzporednih fotografij poslanca Branka Grimsa z družino
ter družine nacističnega zločinca Josepha Goebbelsa v reviji Mladina.
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ALOJZIJ KOBLAR iz Železnikov.



Simon Šubic

Ne mine teden, ko gorenj-
ski policisti ne bi kakemu
večkratnemu prekrškarju za-
segli vozila, s katerim se pre-
važa. Od uveljavitve zakon-
skega določila, ki to omogo-
ča, 30. aprila 2008 do konca
leta 2010 so po podatkih Po-
licijske uprave Kranj na Go-
renjskem zasegli že 152 mo-
tornih vozil (od tega 30 mo-
torjev in koles z motorjem),
pri čemer se število zaseže-
nih vozil vsako leto povečuje.
V osmih mesecih leta 2008
so tako zasegli 25 vozil, pred-
lani 45 vozil, lani pa že 82 vo-
zil. Negativni trend se nada-
ljuje tudi letos, saj so samo
do srede februarja zasegli
šestnajst vozil. 

Ob ponavljanju hujših
prekrškov tudi odvzem
vozila

Policisti lahko v skladu z
zakonom o varnosti v cest-
nem prometu zasežejo vozi-
lo (ne glede na to, čigava last
je!), če je bil voznik v zadnjih
dveh letih najmanj trikrat
pravnomočno kaznovan za
hujše prekrške. Med slednje
sodijo prekoračitve največje
dovoljene hitrosti v naselju
za več kot 30 kilometrov na
uro, zunaj naselja za več kot
40 kilometrov na uro, na av-
tocesti ali cesti, rezervirani za
motorna vozila, pa za več kot
50 kilometrov na uro. Med
hujše cestnoprometne prekr-
ške štejejo tudi vožnjo pod
vplivom alkohola, mamil,
zdravil ali drugih psihoaktiv-
nih snovi, odklonitev stro-
kovnega pregleda in vožnjo
motornega vozila v času var-
stvenega ukrepa ali v času,
ko mu je bila izrečena sank-
cija prenehanja veljavnosti
vozniškega dovoljenja. Vozi-
lo policisti zasežejo tudi v
primeru, ko kršitelj kljub

prepovedi nadaljuje vožnjo
ali ponovi prekršek, zaradi
katerega mu je bila prepove-
dana nadaljnja vožnja. "Pred
uveljavitvijo novele zakona o
varnosti cestnega prometa v
letu 2008 so lahko policisti
zasegli motorno vozilo le na
podlagi zakona o prekrških,
in sicer v primerih, če je bilo
vozilo uporabljeno kot sred-
stvo prekrška, a je moralo
odredbo o zasegu izdati so-
dišče, brez sodne odredbe pa
so zasegali le predelana ali
tehnično pomanjkljiva kole-
sa z motorjem," je razložil
Leon Keder s Policijske upra-
ve Kranj.

O usodi vozila odloča 
sodišče 

Policija sicer vozila zase-
že, ne pa tudi odvzame.
Kakšna bo nadaljnja usoda
zaseženega vozila, namreč
odloča okrajno sodišče. To
lahko vozilo vrne lastniku,
ga proda ali pošlje v uni-
čenje. Hitri pogled na sodno

statistiko pokaže, da sodišča
lastnikom vrnejo manj kot
polovico vozil. Na okrajnem
sodišču v Kranju so tako v
letu 2009 lastnikom vrnili
enajst zaseženih vozil, lani
pa 26, druga zasežena vozila
pa so bila dana v uničenje.
Na Okrajnem sodišču Škofja
Loka so v letu 2009 edino
odvzeto vozilo poslali v uni-
čenje, od šest lani zaseženih
vozil pa so lastnikom vrnili
tri. Jeseniško sodišče je v 
zadnjih dveh letih vrnilo dve
vozili, druga so uničili, v Ra-
dovljici pa so v letih 2009 in
2010 lastnikom vrnili šest
osebnih avtomobilov in dve
tovorni, eno vozilo so proda-
li, devet pa so jih poslali v
uničenje. Na Okrajnem so-
dišču Kamnik pa so pojasni-
li, da so v zadnjih dveh letih
lastnikom vrnili šest oseb-
nih vozil in motor.

Gorenjski rekorderji

V večini primerov so go-
renjski policisti posamezne-

mu vozniku doslej zasegli po
eno vozilo, največkrat avto-
mobil. A najdejo se tudi izje-
me, je pojasnil Keder. 

Lani so tako nekemu voz-
niku najprej zasegli tovorno
vozilo za prevoz mleka,
kmalu zatem pa še BMW
530. "Vozila, ki jih zaseže-
mo, so sicer različnih
znamk in cenovnega razre-
da. Zasegli smo že vse od
Opla Corse do Audija A8,"
pojasnjuje Keder. Po številu
zaseženih vozil je bil lani
"rekorder" šestdesetletni
moški iz okolice Naklega.
Zasegli so mu pet osebnih
avtomobilov znamk Ford Fi-
esta, Škoda Felicia (dvakrat),
Renault Clio in Citroën ZX.
Šestdesetletnik se vozi brez
vozniškega dovoljenja in z
neregistriranimi avtomobili,
na katere namešča druge re-
gistrske tablice. Gorenjskim
policistom je znan tudi ne-
poboljšljiv prekrškar, ki so
mu zasegli že štiri vozila,
enemu so jih zasegli tri, de-
setim pa po dva.

V enem letu ob pet avtomobilov
Gorenjski policisti nepoboljšljivim kršiteljem cestnoprometnih predpisov zasežejo vsako leto več 
vozil. O njihovi nadaljnji usodi odloča sodišče. Lani je bil rekorder šestdesetletni voznik iz okolice
Naklega, ki je v enem letu ostal brez petih avtomobilov.
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Boštjan Bogataj

Kranj - Danes naj bi obrtniki
in podjetniki po napovedih
njihove zbornice začeli dvi-
govati gotovino na bankah,
ob 17. uri pa tudi na banko-
matih. Na ta način naj bi
povzročili nelikvidnost ban-
komatov, je pred dnevi pove-
dal Dušan Krajnik, generalni
sekretar Obrtno podjetniške
zbornice Slovenije, razlog pa
je pritisk na Vlado in Držav-
ni zbor za sprejem njihovih
zahtev za izboljšanje gospo-
darskega stanja v državi.

Marko Kranjec, guverner
Banke Slovenije, je zagotovil,
da je gotovine v bankah do-
volj in da bodo obrtniki in
podjetniki s tem le sebi dela-
li škodo, bančnega sistema
pa ne bodo omajali. Pa ven-
dar, ali izpraznitev bankoma-
tov v petek zvečer lahko po-
meni, da bodo ti prazni ves
konec tedna? "Za banke in
hranilnice takšno dejanje ni-
kakor ni prijazno dejanje.
Banke in hranilnice posluje-
jo solventno in skrbno urav-
navajo svojo likvidnost tako,
da so depozitne vloge varne
in v vsakem trenutku izplač-
ljive," je pred dnevi pojasnil
Dušan Hočevar, direktor
Združenja bank Slovenije.

In banke? "V Novi KBM si
množičnega dviga denarja
obrtnikov ne želimo in upa-
mo, da do njega ne bo prišlo.
V nasprotnem bomo v skla-
du s pogoji poslovanja izpla-
čali denar vsakemu, ki ga bo
želel dvigniti. Tovrstnih indi-
cev s strani obrtnikov za zdaj
nismo zaznali in jih tudi ne
pričakujemo," pojasnjuje Si-
mon Hvalec iz Nove KBM. V
Abanki so prepričani, da do
množičnih dvigov gotovine
ne bo prišlo, in upajo na do-
govor, v NLB pa Mojca Stro-
jan odgovarja, da kakih do-
datnih omejitev pri dvigih z
bankomatov ne bo. 

Malce bolj konkretni so
bili v Gorenjski banki, kjer
povečanega dvigovanja goto-
vine ne zaznajo in ga tudi v
prihodnjih dneh ne pričaku-
jejo. "Banka je likvidna, sred-
stev ji ne primanjkuje, banč-
ne vloge so pri nas povsem
varne. Kdor želi do svojega
denarja, ga bo dobil, gotovi-
ne ne bo manjkalo ne na
bančnih okencih, ne na ban-
komatih, ki jih bomo, če bo
potrebno, pogosteje polnili,"
je pojasnil Bojan Likar. Do-
daja, da so lahko edina posle-
dica povečanega obiska ko-
mitentov le daljše vrste v po-
slovalnicah.

Danes praznjenje
bankomatov?
Obrtniki in podjetniki so napovedali, da bodo 
danes popoldne spraznili bankomate. So banke
pripravljene? So, čeprav ne verjamejo, da bo do
množičnih dvigov gotovine sploh prišlo.

Vilma Stanovnik 

Kranj - Mestna občina Kranj
je na spletni strani objavila
javni razpis za prodajo štirih
nepremičnin. Gre za zem-
ljišča v k. o. Huje in k. o.
Breg ob Savi, največ pa bi ob-
čina iztržila prav za zemljiš-
če, ki stoji ob vhodu v staro
mestno jedo ob mostu čez

Kokro, na katerem je bila ne-
kdaj priljubljena Čebelica,
sedaj pa je tam restavracija s
sarajevskimi jedmi in pijačo. 

Po objavi razpisa in javne
dražbe, ki naj bi bila ta torek,
15. marca, je kranjska opozi-
cija na čelu s Hermino Krt
(Lista Hermine Krt), Aloj-
zom Potočnikom (Zares) in
Matejem Galom Pintarjem

(Mladi za Kranj) županu Mo-
horju Bogataju poslala zahte-
vo po ustavitvi postopka, saj
naj bi občina s tem kršila
Uredbo in Zakon o stvarnem
premoženju države, pokrajin
in občin, poleg tega pa tudi
Statut MO Kranj. 

Kot je pojasnil župan Bo-
gataj, naj bi bil postopek jav-
ne dražbe povsem v skladu

z zakonodajo, saj je bil letni
načrt razpolaganja z nepre-
mičnim premoženjem za
leto 2010 sprejet že konec
leta 2009. Kljub temu je žu-
pan v sredo ustavil postopek
prodaje nepremičnin. Draž-
bo so tako umaknili, o pro-
daji zemljišč pa naj bi v
mestnem svetu znova raz-
pravljali.

Občinskih zemljišč (še) ne bodo prodajali
Na javni dražbi naj bi občina Kranj prodajala več zemljišč, vendar so se opozicijski svetniki temu 
uprli, župan Mohor Bogataj pa je dražbo preklical.
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Svet zavoda
OSNOVNE ŠOLE NAKLO
Glavna cesta 47, 4202 NAKLO

razpisuje delovno mesto

RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati
splošne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS, Št. 16/07- UPB5, 36/08, 58/09, 64/09
in 65/09).
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2011.
Pisni prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev: (dokazilo
o: izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu, opravljenem ravnatelj-
skem izpitu, program vodenja zavoda, opis dosedanjih delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju s kratkim življenjepisom, potrdilo Ministrstva za pra-
vosodje (potrdilo iz kazenske evidence), potrdilo sodišča, da oseba ni v ka-
zenskem postopku oziroma zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica,
pisno izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču (torej izven kraja prebiva-
lišča) zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje zoper
spolno nedotakljivost. 
Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Naklo, Glavna cesta
47, 4202 Naklo, s pripisom "Prijava za razpis za ravnatelja/ravnateljice".

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem roku. 

Marjana Ahačič

Radovljica - Po zagotovilih
župana Cirila Globočnika bo
novi izvajalec - stari je grad-
njo ustavil, ker se z občino ni
mogel dogovoriti za dodatna
sredstva - dela zaključil do-
volj zgodaj, da se bo družina
Vovk, ki trenutno stanuje tik
ob letališki stezi, še pred ju-
nijem, ko se letališču izteče
začasno uporabno dovolje-
nje, preselila na novo lokaci-
jo. Obenem občina, kot po-
jasnjuje župan, tesno sode-
luje z direktoratom za civil-
no letalstvo pri pripravi vse
dokumentacije, ki je potreb-
na za nemoteno plovnost le-
tal in delovanje letališča. 

Prav tako tečejo postopki
pregleda poslovanja in revi-
zije pogodb v zvezi z javnim
zavodom Alpski letalski cen-
ter, k čemur je župana zave-
zal občinski svet. "Poročila
pričakujemo do konca mar-
ca. Na osnovi revizij in nad-

zora bo jasno, kakšni ukrepi
so potrebni," je še povedal
Globočnik, ki v teh dneh ure-
ja tudi razmerja med ALC
Lesce in leškim aeroklubom.
Kot je znano, je namreč 17
letal, s katerimi so leteli člani
kluba in so v lasti občine, že
vse od lanske pomladi pri-
zemljenih, ker se klub in
Alpski letalski center ne mo-
reta dogovoriti o pravilih
uporabe. Na radovljiški obči-
ni razmišljajo o tem, da bi le-
tala klubu dali v najem, a ne
brezplačno, kot to omogoča
trenutna pogodba med letal-
ci in letališčem. "Trenutno
poteka cenitev letal; ko bo ta
opravljena, se bomo odločili,
pod kakšnimi pogoji in za
koliko časa bomo letala dali v
najem," je še povedal Glo-
bočnik in ob tem poudaril,
da se bodo z letalci morali
dogovoriti tudi o odgovorno-
sti, ki jo mora po njegovem
mnenju nositi tisti, ki bo 
letala prevzel in uporabljal.

Kljub zapletu optimistični 
Junija se leškemu letališču izteče uporabno
dovoljenje. Župan Ciril Globočnik je optimističen
tako glede selitve Vovkovih kot dogovora z letalci.

Naklo

Predstavili Nadzorni odbor

Na marčevski seji občinskega sveta občine Naklo je bila
predstavitev članov Nadzornega odbora (NO): predseduje
mu Rok Rozman, člani so Branko Hribar, Brigita Leban, 
Damijan Savernik in Jožef Zaletelj. NO ima v načrtu devet
postopkov zelo zahtevnega oziroma zahtevnega nadzora in
predvidoma šest sej v letošnjem letu. Pod drobnogled bodo
vzeli terjatve in obveznosti občine, pregledali bodo ravnanje
občine v primerih upravnih in sodnih sporov,  preverili bodo
nepremično premoženje in razpolaganje z njim, pa investi-
cijsko vzdrževanje ... Ocenili so tudi stroške delovanja NO
za letošnje leto, ki znašajo slabih 4700 evrov. S. K. 

Svetniki proti mehansko biološkemu obratu

Občinski svet občine Naklo ne podpira gradnje mehansko
biološkega obrata (sortirnice, kompostarne in drugih objek-
tov) v industrijski coni Polica - Exoterm, je bil sklep svetni-
kov na marčevski seji. Pri uskladitvi pravnih aktov v zvezi z
Javnim podjetjem Komunala Kranj so imeli svetniki več pri-
pomb, poleg tega naj bi se pri drugi obravnavi seznanili tudi
s poslovanjem Komunale Kranj. Svetniki so sprejeli Pravil-
nik o sprejemu otrok v vrtec pri Osnovni šoli Naklo. S. K. 

Urša Peternel

Jesenice - "Ocenjujem, da
so socialne razmere pri nas
zadnji dve leti vse bolj kri-
tične. V hudi stiski so brez-
poselni, katerih število se je
po letu 2008 spet močno
povečalo. Poleg njih so v so-
cialni stiski vse pogosteje
tudi družine, kjer sta oba
starša sicer zaposlena, a do-
hodki ne zagotavljajo social-
ne varnosti družine. Vse več
revnih pa je tudi med upo-
kojenci, saj so pri mnogih
pokojnine tako nizke, da
jim ne omogočajo preživet-
ja. Dokler sta živa še oba,
mož in žena, še nekako gre,
ko pa eden ostane sam, za-
pade dobesedno v revšči-
no!" S temi besedami opi-
suje stanje na socialnem
področju Božo Pogačar, dol-
goletni direktor Centra za
socialno delo Jesenice (pole-
ti se bo upokojil), ki ima
vsakodnevne stike s posa-
mezniki in družinami, po-
trebnimi pomoči. To njego-
vo oceno razmer potrjujejo

statistični podatki. V zad-
njih dveh letih se je na ob-
močju občin Jesenice,
Kranjska Gora in Žirovnica
število prejemnikov denar-
nih socialnih pomoči pove-
čalo kar za petdeset odstot-
kov. Lani so tako imeli pov-
prečno mesečno 611 pre-
jemnikov (še leta 2008 jih
je bilo 408). Vse več je tudi
potreb po izrednih denar-
nih pomočeh, s katerimi re-
šujejo trenutne socialne sti-

ske. To pomoč posamezniki
dobijo denimo ob izgubi za-
poslitve, smrti v družini, ob
poračunu za elektriko in jo
morajo porabiti namensko,
denimo za plačilo elektrike,
ogrevanja, stanarine ... Vse
socialne stiske pa se odraža-
jo tudi na medsebojnih od-
nosih. Kot opažajo na cen-
tru, se vse pogosteje dogaja,
da starši bijejo vsakodnevno
bitko za preživetje, otroci pa
so prepuščeni sami sebi ali
ulici. Tako podatki kažejo,
da se povečujejo odklonska
vedenja otrok in mladostni-
kov, prihaja do nasilja med
vrstniki, vse več je tudi nasi-
lja v družini, vdajanja alko-
holu, tudi težav v duševnem
zdravju, depresij ... "Zaradi
teh novih razmer so nujno
potrebni novi programi in
projekti," opozarja Pogačar.
Tako bi bilo na Gorenjskem
nujno treba odpreti sveto-
valni center za otroke, mla-
dostnike in starše, uvesti
več programov za pomoč
pri težavah v duševnem
zdravju ... 

Med revnimi 
vse več upokojencev
"Dokler sta živa še oba, mož in žena, še nekako gre, ko pa eden ostane
sam, zapade dobesedno v revščino," ugotavlja direktor Centra za socialno
delo Jesenice Božo Pogačar.

Božo Pogačar / Foto: Anka Bulovec

Tjaša Kržišnik

Podnart - Podnartovski
most je precej dotrajan in
potreben temeljite obnove.
Ne le, da se na njem težko
srečujejo avtomobili in to-
vornjaki, temveč je tudi ne-
varen. Most je v pristojnosti
Direkcije RS za ceste, torej
v državni lasti. Direkcija na
podlagi že izdelane projek-
tne dokumentacije načrtuje
rekonstrukcijo mostu z na-
mestitvijo konzolnega ploč-
nika v obdobju 2011-2014.
Z deli naj bi začeli že letoš-
njo jesen. 

Po podatkih direkcije
bodo objekt okrepili s kar-
bonskimi lamelami, izvedli
bodo sanacijo plošče ter za-
menjali hidroizolacijo in
asfalt. Na obeh straneh
bodo izvedli nove robne
vence in zamenjali varoval-
no ograjo, razširili bodo
tudi vozišče. Promet bo v
času obnove mostu potekal
izmenično enosmerno, po-
tek del pa bo delno odvisen
tudi od proračunskih sred-
stev. Predvidoma aprila le-
tos bodo izvedli javni razpis

za izbor izvajalca, začetek
del bo zaradi omejenih fi-
nančnih sredstev v proraču-
nu predvidoma šele jeseni
2011, z deli pa naj bi zaklju-
čili predvidoma jeseni
2012.

Po besedah Mance Šestina
Miklič iz Občine Radovljica
bo z rekonstrukcijo mostu

zagotovljena ustrezna nosil-
nost objekta in večja promet-
na varnost, predvsem za peš-
ce. V času obnove bo zapora
prometa delna, tako da ob-
voz, razen v najnujnejših
primerih, predvidoma ne bo
potreben. Na tem območju
je načrtovana tudi ureditev
odseka regionalne ceste od

mostu do gasilskega doma v
Podnartu. Idejni projekt
vključuje gradnjo hodnika
za pešce skozi naselje, kar je
nujno za varno pot šolarjev.
V Načrtu razvojnih progra-
mov RS so namenska sred-
stva za to investicijo planira-
na v letu 2012, je še dodala
Mikličeva.

Most v Podnartu kliče po obnovi
Most čez Savo v Podnartu je dotrajan in je potreben prenove. Direkcija za ceste je že leta 2001
naročila projekt obnove, začetek del načrtuje letos jeseni, stroški pa naj bi znašali 600 tisoč evrov. 

Most čez Savo pri Podnartu je potreben temeljite prenove. / Foto: Tjaša Kržišnik 

Kamnik

Kamenček poln smeha

Petoddelčni vrtec Kamen-
ček, ki bo v novem prizidku
Osnovne šole 27. julija delo-
val kot enota VVZ Antona
Medveda, je v začetku tega
tedna po večtedenski zamu-
di zaradi nekaterih del in
podpisovanja pogodbe le
odprl svoja vrata. Ravnatelji-
ca javnega vrtca Renata
Hojs je v njem pozdravila 78
malčkov, ki so skupaj s svo-
jimi starši nestrpno pričako-
vali sprejem v vrtec. Vrtec,
katerega ureditev je bila pri-
lagojena izvajanju pedago-
gike Montessori, bo z otro-
škim programom uradno si-
cer odprt konec marca, v
sklopu praznovanj občin-
skega praznika. J. P. 

Radovljica

Prihaja računsko sodišče

Kot je povedal župan Ciril
Globočnik, je občino Ra-
dovljica računsko sodišče
obvestilo, da bo izvedlo re-
vizijo lanskega poslovanja
občine. Z revizijo bo sodiš-
če začelo konec meseca in
jo predvidoma zaključilo
sredi septembra. "Od revi-
zije pričakujem, da nas bo
opozorila na stvari, ki jih
lahko izboljšamo, in na ti-
sto, česar ne delamo prav
in moramo spremeniti," je
revizijo komentiral župan
Globočnik. M. A.
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Investiranje

Depoziti

Poslovanje

Kreditiranje

Črnigoj je bil podpisa po-
godbe vesel, saj je za gradbe-
nike vsaka pogodba v teh ča-
sih izredno pomembna:
"Zahvaljujem se za zaupa-
nje, ki ni iz trte izvito, saj je
naša skupina do sedaj zgra-
dila prek trideset čistilnih
naprav. Dela bomo začeli
prihodnji teden in jih opravi-
li v roku." Duhovnik je še
razložil, da je prejšnji projekt
predvideval pretočno biolo-

ško čistilno napravo, kar ne
ustreza današnjim sloven-
skim in evropskim pogojem:
"Sedaj potrebujemo tudi so-
glasje Agencije RS za okolje,
kar prej ni bilo potrebno.
Tudi s tem ni težav." Obsto-
ječo čistilno napravo v Želez-
nikih, ki je precej večja, saj
ima zmogljivost čiščenja za
pet tisoč populacijskih enot,
bodo začeli obnavljati pri-
hodnje leto s kohezijskimi
sredstvi v sklopu projekta
Urejanje porečja Sore. 

Priključili bodo tristo 
gospodinjstev
�1. stran

Limbarska gora

V nedeljo po nagelj na Limbarsko goro

Društvo krajanov Limbarska gora organizira v nedeljo, 13.
marca - tako kot vsako leto med dnevom žena in materinskim
dnevom - tradicionalni Pohod po nagelj na Limbarsko goro,
ki bo letos že 23. po vrsti. Družabno-kulturni program se bo
začel že ob 9. uri, ob 10. bo v cerkvi sv. Valentina tudi koncert
Grajskega okteta. Organizatorji, ki tudi letos pričakujejo vsaj
15 tisoč ljudi, bodo vsem obiskovalkam letos ob prihodu na
vrh podelili rdeč nagelj, vse pa pozivajo, naj se na Limbarsko
goro podajo peš po eni od številnih poti iz Moravč, Krašnje,
Blagovice ali drugih krajev Črnega grabna. J. P. 

Kamnik

Na Veliki planini bodo smučali po starem

Agencija za turizem in podjetništvo Kamnik in sekcija
starosvetnih smučarjev Kamniške grče organizirata jutri,
12. marca, tradicionalno 10. tekmovanje Smučanje po
starem za pokal Šinkel. Druženje ljubiteljev smučanja po
starem se bo s predstavitvijo tekmovalcev in njihove
opreme začelo ob 10. uri na Glavnem trgu, ob 12. uri pa se
bo začelo tekmovanje na smučišču na Veliki planini, kjer
ima smučanje na Kamniškem tudi najdaljšo tradicijo. Or-
ganizatorji tudi letos pričakujejo skupine starosvetnih
smučarjev iz vse Slovenije. J. P. 

Danica Zavrl Žlebir

Škofja Loka - Združenje ci-
vilnih iniciativ že nekaj časa
opozarja, da gre za poseg na
območje varovane kulturne
krajine. Toda občina je za
naložbo dobila gradbeno do-
voljenje, pred tem pa soglas-
je zavoda za varstvo kulturne
dediščine. Civilni pobudniki
se sklicujejo na to, da je bilo
izdano soglasje za začasno
parkirišče, medtem ko je
Upravna enota Škofja Loka
za gradnjo izdala stalno
gradbeno dovoljenje. Nava-
jajo tudi, da je resnični raz-
log za gradnjo parkirišča na
Nunskem vrtu omogočanje
materialne koristi zasebni
firmi Era Velenje s posegom
v obstoječa parkirišča ob Ki-
dričevi cesti (gradnja križišča
za trgovski center) v nepo-
trebno breme občinskega in
državnega proračuna.

Župan občine Škofja Loka
Miha Ješe ne vidi povezave
med tema dvema naložba-

ma, o gradnji parkirišča na
Nunskem vrtu pa pravi, da
ne gre za usoden poseg v
kulturno krajino, saj je bilo,
odkar pomni, območje Nun-
skega vrta eden najbolj zane-
marjenih delov Škofje Loke.
"Tudi sam sem spočetka na-
sprotoval parkirišču, ko pa
sem videl projekte, ki celovi-
to urejajo to območje, sem
mnenje spremenil," je dejal
župan. 

Z gradnjo parkirišča na
Nunskem vrtu bodo staro
mestno jedro razbremenili
parkiranih avtomobilov tam-
kajšnjih stanovalcev. Grad-
nja naj bi se začela že to po-
mlad, končala pa spomladi
prihodnje leto, na javnem
razpisu so za izvajalca izbra-
li Cestno podjetje Kranj. Na-
ložba je vredna blizu pol mi-
lijona evrov, zanjo namera-
vajo pridobiti tudi državni
denar (380 tisoč evrov za
razvoj občin). Parkirišče za
176 avtomobilov bo zgraje-
no v dveh terasah, pozneje

bodo zgradili še otroško
igrišče, s hortikulturno zasa-
ditvijo pa poskrbeli, da bo to
območje ostalo zeleno. Ob-
čina je za parkirišče dobila
vse potrebne dokumente, ob
posegu bodo strokovno sanira-
li in obnovili tudi nekdanjo
pešpot na grad in obzidje na
severnem delu ob cesti v
Vincarje. Na severozahodu
parkirišča, kjer bo urejen

ustrezen cestni priključek
na parkirišče z lokalne ceste,
bo zaradi zagotavljanja pre-
glednosti in posledično pro-
metne varnosti treba delno
odstraniti del zidu, tam bo
po južni strani obzidja zago-
tovljena tudi varna peš pot
med starim mestnim je-
drom in Vincarji, pojasnjuje
Jernej Tavčar z Občine Škof-
ja Loka. 

Nunski vrt spet vznemirja
Občina Škofja Loka ima že nekaj časa dovoljenje za gradnjo parkirišča na Nunskem vrtu, začeli bodo
graditi, znova pa se je oglasilo združenje civilnih iniciativ, ki temu nasprotuje. 

Spomladi bodo na Nunskem vrtu začeli graditi parkirišče.

Vilma Stanovnik

Kranj - Tema letošnjega, že
21. medobčinskega otroške-
ga parlamenta, ki ga je orga-
niziralo Društvo prijateljev
mladine Kranj, je bila vablji-
va in aktualna, saj je uporaba
različnih medijev med
osnovnošolsko mladino raz-
meroma velika. Večina na-
mreč vsaj dve uri dnevno
gleda televizijo, vse več pro-
stega časa preživljajo z inter-
netom, na mlade pa seveda
vplivajo tudi tiskani mediji. 

Tako so mladi parlamen-
tarci, ki jih je v sejni sobi
kranjske občine nagovoril

tudi župan Mohor Bogataj
in jim predstavil delo kranj-
skega mestnega sveta, naj-
več časa posvetili pogovoru o
tem, kaj jim mediji pomeni-
jo. Razdeljeni so bili v tri te-
matske skupine, ogledali so
si tudi delo novinarjev na Ra-
diu Kranj in v redakciji Go-
renjskega glasa, na koncu pa
so tisti, ki so govorili pred-
vsem o televiziji, ugotavljali,
da jih pretirano gledanje te-
levizije lahko oddaljuje tudi
od družabnosti. Tudi inter-
net ima dobre in slabe plati,
saj vsebine niso dovolj zava-
rovane, zato je, če mu to do-
pustimo, lahko tudi nevaren

in ne le koristen. Ugotavljali
so tudi, da mladi v časopisih
najraje spremljajo zabavne
vsebine, radi pa bero o
zvezdnikih in športu. Branje
je za večino koristno, treba
pa je ločiti med resnim in ru-
menim tiskom. 

Ob koncu skupnega druže-
nja prek sto učencev iz kranj-
skih in sosednjih šol so zbra-
li tudi tri predstavnike, ki jih
bodo zastopali na nacional-
nem otroškem parlamentu,
ki bo 21. marca v dvorani Dr-
žavnega zbora Republike
Slovenije v Ljubljani. To
bodo Ervin Smajič, Kršana
Košir in Franci Novak. 

Znati morajo prav izbrati
Na letošnjem otroškem parlamentu, ki so ga minulo sredo pripravili 
v Kranju, so mladi skušali spoznati, kako mediji vplivajo na oblikovanje
mladostnika.

Mladi se na otroškem parlamentu učijo tudi demokracije, saj organizatorji želijo, da 
razmišljajo in sodelujejo pri vprašanjih, ki so pomembna tudi zanje. / Foto: Tina Dokl
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Marjana Ahačič

V železarski Kropi se bo
prireditev, ki tradicionalno
naznanja konec zime in pri-
hod pomladi, začela ob
17.30. Letos bodo izbirali
tudi najbolj izvirno kropar-
sko barčico in najlepšim
trem podelili nagrade. Ob
isti uri se bo prireditev zače-
la tudi v bližnji Kamni Gori-
ci, ki je ena redkih vasi, kjer
šega spuščanja barčic ni ni-
koli zamrla. Barčice bodo
spustili po potoku v starem
vaškem jedru. Kot pravijo
organizatorji, prireditev po-
meni ohranjanje stika s tra-
dicijo in njeno nadaljevanje
v prihodnje rodove. Hkrati je
to družaben dogodek, ki se
ga udeležijo vse generacije
vaščanov in vse številnejši
obiskovalci.

V Hotemažah so že v četr-
tek sprejemali "gregorčke",
izdelane le iz ekološko ne-
oporečnih materialov. V
Domu vaščanov in gasilcev
so na ogled danes med 15. in
17.30, potem pa jih bodo od-
nesli do reke Kokre, kjer se
bo začelo glavno praznova-
nje. Nekaj čez šesto zvečer
bodo gasilci prižgali še kres.

V Tržiču bodo tudi letos
skušali priklicati pomlad na
tradicionalni etnografski pri-
reditvi Vuč u vodo. Zbiranje
in ocenjevanje gregorčkov,
razglasitev gregorčka 2011 in

nagradno žrebanje se bo za-
čelo ob 17.30 v Atriju Občine
Tržič, ob 18. uri zvečer pa bo
po Trgu svobode krenil spre-
vod z baklami do brežine Tr-
žiške Bistrice nasproti Kul-
turnega centra Tržič, kjer
bodo gregorčke spustili po
vodi. Tudi v Tržiču bodo ga-
silci poskrbeli za tradicional-
ni gregorjev kres, ob tem pa
so organizatorji pripravili še
številne druge prireditve,
med drugim razstavo Gre-
gorčki tržiških snovnih šol,
vrtcev in Tržiškega muzeja v
Kulturnem centru Tržič (na
ogled tudi v soboto, 12. mar-
ca, med 10. in 12. uro), v Tr-
žiškem muzeju pa je na
ogled tudi stalna razstava o
običaju gregorjevo. 

V Železnikih se bodo nocoj
ob 18. uri zbrali pred Plnado,
kjer bo najprej kratek pro-
gram, sledil pa mu bo odhod
k bajerju, kjer se bo prazno-
vanje nadaljevalo. Tudi v Že-
leznikih spodbujajo k izdelo-
vanju gregorčkov iz narav-
nih, okolju prijaznih materi-
alov. 

V Cerkljah bodo ladjice
spuščali po brzicah Pšate od
16. ure dalje. Vaška skupnost
Pšata je pripravila zanimiv
program, nekaj najboljših
ladjic bo tudi simbolično na-
grajenih. V Mengšu pa bodo
lučke po potoku Pšata začeli
spuščati ob 17.30 pri Bognar-
jevem mostu v Pristavi.

Barčice bodo 
klicale pomlad
Drevi, na predvečer gregorjevega, bodo v 
številnih gorenjskih krajih z obrtniško tradicijo 
s spuščanjem barčic naznanjali prihod pomladi.

Boštjan Bogataj

Gorenja vas - Skoraj vse jav-
ne poti in lokalne ceste so
speljane po zemljiščih v la-
sti zasebnikov. Že sedaj od
tega plačujejo kataster
(kmetje), po novem jih bo
lahko udaril še napovedani
davek na nepremičnine. "V
naši občini imamo skupaj
387 kilometrov cest, le
malo je odmerjenih. Vse to
je dediščina prejšnjega si-
stema, ko je bilo vse naše,
vse družbeno, s spoštova-
njem lastnine pa bi lahko
lastnika tovrstna neureje-
nost tudi udarila po žepu,"
pravi gorenjevaško-poljans-
ki župan in poslanec Milan
Čadež.

Dodaja, da si občina ne
more privoščiti niti geodet-
skih storitev, saj bi bil ta
strošek prevelik zalogaj, si-
cer pa akcij s kakšnimi za-
porami cest (te so največkrat
na zasebni zemlji, asfaltirala
pa jih je občina) ne pričaku-
je. "Gre za sistemsko vpra-

šanje celotne države, saj je
kar 23 tisoč kilometrov takš-
nih cest v Sloveniji. Moramo
ločiti javne površine od za-
sebnih, ceste ne morejo biti
breme zasebnikov," je odlo-
čen Čadež, ki je v začetku
meseca na to temo spraševal
tudi ministra Roka Žarnića.

Opozarja ga na neurejeno
stanje na področju zgrajenih
lokalnih cest in javnih poti,
zaradi visokih stroškov geo-
detskih odmer in poplačila
odškodnin lastnikom zem-
ljišč pa občine na leto uredi-
jo zelo malo primerov. Mi-
nistra je pozval k sodelova-
nju države. "Pred leti je bilo
primerno zagotoviti kako-
vostne cestne povezave, ure-
ditev lastniških razmerij in
plačilo morebitnih odškod-
nin ni bilo v ospredju," je
priznal Žarnić in tudi:
"Vrednotenje parcel, po ka-
terih potekajo ceste, je previ-
soko, neevidentirane ceste
pa vplivajo na nepravilno do-
ločitev katastrskega dohod-
ka." 

Pričakuje, da bodo zem-
ljiškokatastarske izmere
cest kmalu cenejše, obči-
nam kot upravljavcem cest
pa bo še vedno ostalo bre-
me plačila morebitnih od-
škodnin. "Predlagamo, da
se pri uvedbi davka na ne-
premičnine uvede prehod-

no obdobje, da lastniki
zemljišč, kjer potekajo ne-
odmerjene ceste, ne bi pla-
čevali davka," je Čadežu od-
govoril minister. Po njego-
vem zagotovilu se na Geo-
detski upravi problema za-
vedajo, rešitev pa naj bi bila
predvsem politična.

Kdo bo plačal odmero cest?
Z množičnim vrednotenjem nepremičnin se je pokazala tudi lastniška neurejenost lokalnih cest in
javnih poti. So lastniki za razvoj mest ali vasi najprej dali zemljo, sedaj bodo pa (poleg katastra) 
plačevali še davek?

Jasna Paladin

Kamnik - Center za razvoj
Litija, ki pod blagovno
znamko Srce Slovenije
združuje tudi nekatere obči-
ne vzhodne Gorenjske, v
tem tednu v okviru projekta
Prednosti širitve Evropske
unije za regionalni razvoj
gosti župane iz šestih občin
najmanj razvite makedon-
ske regije.

Kot so nosilci projekta sre-
di tedna v Kamniku predsta-
vili medijem, se je sodelova-

nje z makedonskimi part-
nerji začelo že lani, tokratni
obisk pa je bil namenjen
seznanitvi z uspešnimi re-
gijskimi projekti in ogledom
dobrih praks v tem delu Slo-
venije. "Sodelovanje z ma-
kedonskimi partnerji je po-
membno za obe strani. Ma-
kedonija za koriščenje ev-
ropskih sredstev potrebuje
partnerja iz EU, mi pa bi z
dobrimi skupnimi projekti
tudi lahko dobili več sred-
stev, kot pa če kandidiramo
sami. Prav tako se od Make-

doncev lahko veliko nauči-
mo na področju regionaliza-
cije," je povedal kamniški
župan Marjan Šarec. "Ma-
kedonske župane zanima
predvsem to, kako z evrop-
skimi sredstvi razvijamo po-
deželje in komunalno infra-
strukturo. Pogovarjamo se o
več skupnih projektih, ki jih
bomo prijavili v Bruselj; čez
mesec dni bo namreč objav-
ljen razpis za države JV Ev-
rope," pa je povedala direk-
torica centra za razvoj Litija
Aleksandra Gradišek.

Župani obeh omenjenih
območij si želijo predvsem
gospodarskega sodelovanja
in skupnih projektov v tu-
rizmu. Makedonski gostje
so si tako v petih dneh med
drugim ogledali Centralno
čistilno napravo Domžale -
Kamnik, Naravni zdravilni
gaj Tunjice s polnilnico
žive vode, Terme Snovik in
kamniški hotel Malograjski
dvor ter nekaj rekreacij-
skih, kulinaričnih in etno-
loških projektov po drugih
občinah.

Sodelovali bodo z Makedonci
Občine osrednje Slovenije, tudi Domžale, Lukovico in Kamnik, so obiskali župani občin severozahodne
planske regije v Makedoniji. S skupnimi projekti do več evropskih sredstev za obe strani.

Medvode

Priznanja najboljšim učencem

Rotary club Medvode je podelil priznanja najboljšim učen-
cem osmih razredov vseh štirih medvoških osnovnih šol.
Priznanja so namenjena tistim, ki ne izstopajo le po učnih
uspehih, temveč so dejavni tudi v izvenšolskih aktivnostih,
so dobri ljudje in prispevajo pomemben delež k skupnosti.
Priznanja sta podeljevala predsednik Rotary Cluba Medvode
Andrej Lazar in Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport, tudi
član Rotary kluba, ki je pred petimi leti v Medvodah začel to
akcijo. Priznanja so dobili: Tina Jakopič, Eva Bergant, Lucija
Jeraj in Matija Zore (vsi OŠ Pirniče), Luka Ilinčič, Ana Tro-
bec in Igor Šušteršič (vsi OŠ Medvode), Alja Lavtar, Ana
Maša Leskovšek, Hana Kuhar in Ana Jerina (vsi OŠ Preska),
Maja Bojanič in Andrej Špenko (oba OŠ Simona Jenka
Smlednik). M. B.

Prireditev je povezovala Katja Verderber (desno), priznanja
pa sta podeljevala Igor Lukšič in Andrej Lazar. Prejel ga je
tudi Andrej Špenko.

Roko Žarnič / Foto: Tina Dokl Milan Čadež / Foto: Tina Dokl

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko - Na pustno nedeljo
so se po beli "strmini" na
Požaru pognale stare kore-
nine. Kot se spodobi, je naj-
prej Jaga Baba z metlo podi-
la palčke, potem pa so se
skozi nadvse težavno progo
zapodili čudni smučarji na
starih lesenih smučeh, oprem-
ljeni pustnemu prazniku
primerno. Občinstvo jih je v

ciljni ravnini nagradilo s hu-
ronskim aplavzom, izbor na-
grajencev pa je bil v tako do-
bri konkurenci zelo težaven.
Vendar pa nihče ni odšel do-
mov praznih rok, zatrjujejo
organizatorji tradicionalne
pustne smuke in vabijo:
"Prihodnje leto pa le tudi vi
pobrskajte na podstrehi za
starimi lesenimi smučmi, se
našemite in pridite na Smuk
jezerskih starih korenin."

Smuk jezerskih 
starih korenin
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Boštjan Bogataj

Ljubljana - Skupina Jelovica
s podjetji za izdelavo hiš,
oken in investicije raste, če-
prav so v zadnjih štirih letih
zamenjali kar do 80 odstot-
kov trga oziroma dotedanjih
kupcev. Predsednik Danilo
Türk je ob odprtju sejma
Dom povedal, da moramo v
Sloveniji spodbujati uporabo
lesa, in poudaril pomemb-
nost energetske varčnosti.
Tega je Gregor Benčina,
predsednik upravnega odbo-
ra Jelovice, zelo vesel: "Ob
prevzemu podjetja leta 2007
smo izdelali strategijo, ki te-
melji na uporabi okolju pri-
jaznih izdelkov in na ener-
getski varčnosti. Tega se do-
sledno držimo."

V tem času so v Jelovici in-
vestirali več kot prej v desetih
letih, proizvodnjo koncentri-
rali na dveh lokacijah, uvedli
štiri nove informacijske si-
steme, prenovili tržne poti,
odprli osem novih prodajno-
servisnih centrov, prenovili
vozni park, kupili tudi nekaj
strojev ... Predvsem pa je Je-
lovica, tako Benčina, prešla
iz tipske proizvodnje, kjer
glavno vlogo igrajo količine,
na individualne izdelke, kjer
sta pomembna kakovost iz-
delkov in storitev. 

Uspešno leto 2010

"Lani je Jelovica ustvarila
za skoraj 25 milijonov evrov
prometa oziroma nekaj več
kot leto prej. Ustvarili smo
za 335 tisoč evrov dobička,
dodana vrednost na zaposle-
nega znaša 27.500 evrov," o
poslovanju v letu 2010 pravi
Benčina in še: "Povečali
smo tako obseg prodaje kot
dodano vrednost. S tem ra-
ste tudi plača, zato danes
nima nihče več minimalne
plače (delavci prejmejo vsaj
750 evrov bruto), povprečna
plača znaša 1154 evrov bru-
to." Nadalje razloži, da so po
povprečni plači v vrhu lesno
predelovalne industrije, že-
lijo pa biti na samem vrhu,
tako po rezultatih kot po
plačah. 

V času krize je Jelovica iz-
gubila večji del tujih trgov, iz
serijske so prešli v proizvod-
njo za znanega kupca. "V
Sloveniji smo odprli prodaj-
no servisne centre, v tujini
delujemo v dvajsetih državah
s poudarkom na trgih Nem-
čije, Italije, Švice in Avstrije,
letos se jim bo na področju
hiš pridružila še Francija,"
pojasnjuje predsednik Ben-
čina. Trgu so ponudili tudi
standardni proizvod za
glamping ali po njihovo

Gozdno vilo, ki je zelo aktu-
alna in popularna. 

"Ne, kriza še ni za nami, saj
naj bi se gradbeniški sektor
še krčil, z njim pa je povezana
tudi Jelovica. Z energetsko
varčnimi hišami smo sicer v
trendu, lani smo presegli že
11 milijonov evrov realizacije,
vendar bo še težko," pojasnju-
je Gregor Benčina. Poudarja,
da je Jelovica zelena družba,
ki deluje v sobivanju vseh,
tako zaposlenih kot materia-
lov in ustvarjanja izdelkov
brez obremenjevanja okolja.
O premagovanju gospodar-
ske krize še pove, da je prišla
z zahoda, tam so jo tudi slo-
venska podjetja naprej obču-
tila: "Izvozniki smo o krizi go-
vorili, še preden se je o tem
govorilo pri nas, po drugi
strani pa tudi izboljšanje po-
ložaja čutimo prvi. Rast na za-
hodnih trgih je opazna, nare-
dila pa se je selekcija tako na
področju oken kot hiš s pro-
padom lokalnih podjetij. Ti-
sti, ki smo ostali, lahko to obr-
nemo v svojo korist. Povpra-
ševanje iz prej omenjenih dr-
žav je že močnejše, če pa šte-
jemo v tujino tudi države, ki
so temeljile svojo rast na dol-
gu in novi ekonomiji, to so Ir-
ska, Bolgarija in Španija, pa je
kriza še močno prisotna in in-
vesticij ni."

Trge nekdanje Jugoslavije
so v Jelovici skoraj popolno-
ma odpisali. Pravega povpra-
ševanja ni, hkrati so kupci
zelo občutljivi na cene. V Slo-
veniji je drugače, letos gre
podjetju oziroma proizvajal-
cem lesenih oken na roko
tudi razpis Eko sklada: "Le-
tošnji razpis je zagotovo do-
brodošel za spodbujanje za-
nimanja za izdelke, kot jih
ima Jelovica. Še lani je Eko

sklad odobril 17 tisoč vlog, le
tri tisoč za lesena okna, kar
pomeni, da je šla glavnina za
okna drugih, umetnih mate-
rialov. Čeprav je letos denar-
ja nekoliko manj, bodo sub-
vencionirali le okolju prijaz-
ne materiale, torej les.
Upam, da se bo to pozitivno
odrazilo tudi pri našem po-
slovanju."

Glavne so hiše

"Letos pričakujemo rast
skupnih prihodkov za 18 od-
stotkov, pozitivno poslovanje
in povečanje dodane vredno-
sti, s čimer se bo povečevala
tudi povprečna plača," načrte
razkriva Benčina. Promet Je-
lovice Okna naj bi zrasel za
12 odstotkov, zaposlili naj bi
osem novih sodelavcev, od-
prli še dva prodajno servisna
centra. V podjetju Jelovica
Hiše pričakujejo podobno
rast kot lani - za trideset od-
stotkov! Vrtcem bodo dodali
nov tip javnega objekta: dom
za starejše, v Smledniku pa
bodo kmalu odprli tudi novo
demo hišo, sicer pa vsak te-
den izdelajo tri do štiri hiše. 

"Hiše so glavni ustvarjalec
naših prihodkov, po njih
smo prepoznavni, v letu 2011
naj bi predstavljale šestdeset
odstotkov vsega prometa
Skupine Jelovica," pravi Ben-
čina, na vprašanje o menjavi
zastarele tehnologije v obeh
tovarnah pa odgovarja, da so
v zadnjih dveh letih veliko
vlagali v nujne spremembe
tehnologij, predvsem pa v za-
gotavljanje možnosti za dol-
goročno rast, torej v infra-
strukturo. "Nekaj strojev je
novih, sicer pa bomo na po-
dročju oken v prihodnjih pe-
tih letih popolnoma posodo-

bili proizvodnjo, najprej z la-
kirnico, sledi strojni del, sta-
rih strojev iz Škofje Loke pa
ne uporabljamo več. Na po-
dročju hiš se bomo ukvarjali
z zagotavljanjem dodatne
proizvodnje ali povedano
drugače: glede na planirano
rast bomo vzporedno gradili
še dodano proizvodno lini-
jo," odgovarja Benčina. 

V Gorenji vasi danes delu-
je tovarna za proizvodnjo
oken, lani so dokupili zem-
ljišča in postavili novo vhod-
no skladišče, ki se razprosti-
ra na 12 tisoč kvadratnih me-
trih. V Preddvoru mora Jelo-
vica počakati na sprejem ob-
činskega prostorskega načr-
ta, nato še podrobnega načr-
ta, zatem naj bi postavili več-
ji center za proizvodnjo hiš,
pa tudi pet demo objektov.
Pa vendar, spomnimo Benči-
no, v imenu Jelovice ostaja
tudi Škofja Loka. "Danes so v
Škofji Loki skladiščni prosto-
ri in upravna stavba, v pri-
hodnosti načrtujemo pripe-
ljati novo vsebino v povezavi
z našim delom," odgovarja. 

Gregorja Benčina, ki je
pred štirimi leti prevzel Jelo-
vico v bitki z loškim podjet-
nikom Bojanom Starma-
nom, smo še vprašali, ali
mu je žal nakupa Jelovice
tik pred nastopom težkih ča-
sov. Po premisleku je odgo-
voril, da življenje vedno pri-
naša presenečenja: "S krizo
je prišlo tudi veliko slabega,
pa tudi kaj dobrega. Le naj-
boljši bodo izšli iz krize. To
je bil trenutek streznitve,
kriza nam daje priložnost
tako na domačih kot na tu-
jih trgih. Tudi konjunktura
bo prišla, že sedaj nam gre
bolje. Seveda pa pot ni bila
niti ne bo lahka."

Hiše postajajo glavni adut
Na letošnjem sejmu Dom v Ljubljani je rezultate dela v preteklem letu in načrte za prihodnost 
predstavila tudi Jelovica. Lani skoraj 25 milijonov evrov prometa, dobiček, plače višje od povprečja in
proizvodnja za znanega kupca.

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

Trgovanje na Ljubljanski
borzi

V prvih sedmih trgovalnih
dneh v mesecu marcu se trend
gibanja vrednosti delnic ni spre-
menil. Vrednosti delnic so se
merjeno z blue chip indeksom
Ljubljanske borze zvišale za 0,1
odstotka. Vrednost indeksa SBI-
TOP je znašala 819,9 indeksne
točke. Glede na vrednosti konec
meseca februarja so se najbolj
podražile delnice MELR (+2,4
odstotka), delnice KRKG pa so iz-
gubile (-1,3 odstotka, zaključni
tečaj 60,3 EUR za delnico).

Pomembna dokapitalizacija
Nove Ljubljanske banke

Na skupščini Nove Ljubljan-
ske banke, d. d., Ljubljana (NLB)
so 30. junija 2009 sprejeli sklep
o spremembi statuta NLB. S to
spremembo je uprava banke
dobila pooblastilo, da s soglas-
jem nadzornega sveta banke v
obdobju petih let izvede eno ali
več dokapitalizacij z izdajo naj-
več 4.452.976 delnic. Sedmega
marca 2011 je NLB izdala pro-
spekt za prodajo delnic javnosti.
Osnovni kapital želijo povečati s
74,3 milijona evrov na največ
92,3 milijona evrov. Prodajna
cena za delnico je 116,00 evrov.
Skupna emisijska vrednost vseh
delnic je največ 250 milijonov
evrov. Prodaja delnic bo pote-
kala v dveh krogih. Prvi krog
prodaje je namenjen obstoje-
čim delničarjem in poteka od 7.
marca 2011 do 21. marca 2011

(15 dni) do 13. ure. Drugi krog
bo trajal od 23. marca 2011 do
30. marca 2011 (8 dni) do 13.
ure in je namenjen vsem vlaga-
teljem. Prospekt je objavljen na
spletnih straneh izdajatelja in
na sistemu SEOnet. V tiskani ob-
liki pa je na voljo na vpisnih me-
stih. Prospekt omogoča vlaga-
teljem vpogled v pravni in fi-
nančni položaj izdajatelja, po-
slovne možnosti in pravice, ki iz-
hajajo iz delnic. Iz NLB še opoza-
rjajo, navajam "Vlagateljeva od-
ločitev za nakup delnic mora te-
meljiti na preučitvi celotnega
prospekta", konec navedbe. V
treh dneh po zaključku posa-
meznega kroga bo banka obja-
vila rezultate ponudbe. Na re-
zultat ponudbe bo vplivalo več
faktorjev. 

Gospodarska in finančna kriza
še kar traja. Cena delnice je rela-
tivno visoka (knjigovodska vred-
nost delnice je konec leta 2010
za NLB znašala 111,2 evra). V
letu 2009 so realizirali na nivoju
banke izgubo (-24 milijonov ev-
rov), na nivoju Skupine (-87 mili-
jonov evrov). V letu 2010 pa je
po nerevidiranih rezultatih bila
izguba še višja (184 oziroma 202
milijona evrov).

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

Nespremenjen trend gibanja
vrednosti delnic

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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Ljubljana, Žiri

Zelena misija za M Soro

Letošnji sejem Dom, na katerem razstavlja kar 730 podjetij iz
28 držav, je odprl predsednik Danilo Türk. Pravi, da je že Val-
vasor pisal o trdnih domovih za veliko generacij: "Vprašanje je,
ali so te gradnje dovolj energijsko varčne, ali so dovolj izkoriš-
čeni naravni viri. Razvoj je na tem področju prepočasen, če-
prav je Slovenija bogata z gozdovi, česar ne znamo izkoristiti."
Predsednik je podelil nagrado Zelena misija, ki jo Gospodar-
sko razstavišče podeljuje skupaj z Združenjem lesne in pohiš-
tvene industrije za izdelke, ki so skozi celovit življenjski cikel
okolju prijazni. Letošnja je šla v roke Alešu Dolencu, direktor-
ju žirovske M Sore za leseno okno. Poudaril je, da spoštujejo
naravo, z njo in od nje živijo: "Z uporabo novega znanja, ino-
vativnih rešitev in ob pomoči sodobne tehnologije želimo iz-
postaviti odlične lastnosti, ki jih je narava ustvarila v čudovi-
tem izdelku - lesu. Za to nagrado stoji načrtovano, sistematič-
no in požrtvovalno delo razvojnih strokovnjakov, v zadnjih le-
tih organizirano v Razvojno raziskovalni skupini. Največji pri-
spevek delu te skupine imata Jože Cigale kot oče patenta, ki ga
vsebuje nagrajeni izdelek, in Barbara Šubic." B. B.

Gregor Benčina, predsednik upravnega odbora Jelovice, tudi v letu 2011 napoveduje 
dvoštevilčno rast prometa. / Foto: Tina Dokl
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Zadružna zveza Slo-
venije je v torek in sredo pri-
pravila v Portorožu tradicio-
nalni letni posvet zadružni-
kov, tudi tokrat z aktualnim
naslovom Vloga zadrug v
prihodnji skupni kmetijski
politiki. Ko je minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano Dejan Židan pred-
stavil reformo na področju
kmetijstva v Sloveniji in v
Evropski uniji, je kot glavno
nalogo evropske kmetijske
politike izpostavil zagotavlja-
nje pridelave hrane, vendar
na način, ki bo spoštljiv do
naravnih virov in biotske

raznovrstnosti. Po ministro-
vih besedah je zelo po-
membno, da plačila za ob-
močja z omejenimi mož-
nostmi za kmetijsko dejav-
nost, kamor sodi 74 odstot-
kov vseh kmetijskih zem-
ljišč v Sloveniji, ostanejo v
drugem stebru kmetijske
politike. Slovenija zagovarja
stališče, da neposredna pla-
čila na hektar kmetijske
zemlje ne smejo biti enaka
za vse, saj so med članicami
unije glede naravnih raz-
mer, zavarovanih območij in
posestne sestave zelo velike
razlike. Zavzema se tudi za
zmanjšanje administracije
pri dodeljevanju plačil ter za

ohranitev proizvodno veza-
nih plačil oz. za uvedbo do-
datnih, s katerimi bi lahko
podpirala živinorejo.

"Stanovsko povezovanje in
organiziranje kmetov je da-
nes nujno zaradi pritiskov
globalizacije," je v uvodnem
nagovoru zadružnikom dejal
predsednik državnega sveta
Blaž Kavčič in poudaril, da se
kmetijska pridelava nevarno
koncentrira v rokah multina-
cionalk in da globalizacija
dobesedno iztreblja malega
kmeta. Trenutno se kriza v
povezavi z globalizacijo mor-
da najbolj odraža v skokovi-
tem naraščanju cen hrane,
pri tem pa je kruta resnič-
nost, da so se finančne špe-
kulacije z delniških trgov
preselile na trg surovin in
hrane.

Plačila morajo biti različna
Slovenija zagovarja stališče, da neposredna plačila na hektar kmetijske zemlje ne smejo biti enotna
za vse članice Evropske unije.

Blaž Kavčič / Foto: Tina Dokl

Svet 
OSNOVNE ŠOLE CVETKA GOLARJA
Frankovo naselje 51, 4220 ŠKOFJA LOKA

razpisuje prosto delovno mesto

RAVNATELJA/-ICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice:

1. izpolnjevati splošne zakonske in posebne pogoje, sklad-
no s 53., 58., 94. in 107. a členom Zakona o organiza-
ciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l.
RS, št. 16/2007 - UPB5 in 38/08);

2. imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda;

3. predložiti svoj program oz. vizijo razvoja in dela OŠ Cvetka
Golarja Škofja Loka za mandatno obdobje.

Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje
po 143. in 145. členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96 in 64/2001),
po 43. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI-A
(Ur. l. RS, št. 64/2001) ter 9. členu Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izob-
raževanja - ZOFVI-H (Ur. l. RS, št. 58/09 in popr. 64/09 ter
65/09).

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za dobo 5 let. Če bo iz-
bran in imenovan kandidat, ki ni zaposlen v Osnovni šoli Cvet-
ka Golarja, Frankovo nas. 51, Škofja Loka, bo pogodba o zapo-
slitvi sklenjena z imenovanim kandidatom za določen čas, to je
za čas trajanja mandata. 

Predvideni začetek dela je 1. septembra 2011 oziroma v skladu
s Pogodbo o zaposlitvi.

Pisne prijave z overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju zahte-
vanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdila o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev in potrdila o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost) z opisom dosedanjih delovnih izku-
šenj, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo raz-
voja in dela zavoda za mandatno obdobje pošljite v 15 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Cvetka Golarja,
Frankovo naselje 51, 4220 Škofja Loka, s pripisom PRIJAVA
NA RAZPIS ZA RAVNATELJA/-ICO.

Prijavljeni kandidati boste prejeli pisno obvestilo o izboru v 
zakonitem roku.

Gorenja vas, Železniki

Ponudba domačih pridelkov in izdelkov

Razvojna agencija Sora bo jutri, v soboto, dopoldne (od 8.
do 12. ure) pripravila na vaškem trgu v Gorenji vasi in pri
Mercatorjevi trgovini v Železnikih tržnico kmetijskih pridel-
kov in izdelkov. Na stojnicah bodo ponujali izdelke blagov-
nih znamk Babica Jerca in Dedek Jaka, kruh iz krušne peči,
piškote in druge pekovske izdelke, mlečne izdelke, suho
sadje, med, domače alkoholne pijače, sokove in ročno ple-
tene izdelke iz volne, v Gorenji vasi pa tudi suhomesnate iz-
delke ter izdelke domače in umetnostne obrti. C. Z.

Kranj

Podpore za naložbe v predelavo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavi-
lo javni razpis, na podlagi katerega bo za naložbe v predela-
vo in trženje kmetijskih pridelkov in izdelkov, za skupne na-
ložbe ter za naložbe v prvo stopnjo predelave lesa nameni-
lo dvajset milijonov evrov. Za finančne podpore se lahko po-
tegujejo gospodarske družbe, samostojni podjetniki, zadru-
ge in zavodi. Razpis bo odprt do vključno 8. aprila. C. Z.

Begunje, Kranjska Gora, Srednja vas, Breznica

Govedorejci bodo izvolili novo vodstvo

Ta konec tedna bodo občni zbori štirih kmetijskih društev.
Jutri, v soboto, z začetkom ob pol desetih dopoldne bo pri
Jožovcu v Begunjah občni zbor Govedorejskega društva
Zgornje Gorenjske, na katerem bodo člani izvolili tudi novo
vodstvo in prisluhnili predavanju o podjetjih Agrosaat in Ba-
yer. Članice Društva podeželskih žena občine Kranjska Gora
se bodo zbrale na občnem zboru ob 17. uri pri Martinu v
Kranjski Gori, članice Društva kmečkih žena in deklet v Bo-
hinju pa v nedeljo ob 13. uri v Penzionu Bohinj v Stari Fuži-
ni. Jutri, v soboto, ob 17. uri bo v kulturnem domu na Brez-
nici še občni zbor Čebelarske zveze Gorenjske, na katerem
bodo podelili tudi priznanja. C. Z.

Zgornje Gorje

Novosti pri obdavčitvah v kmetijstvu

V torek, 15. marca, z začetkom ob pol desetih dopoldne bo v
Gorjanskem domu v Zgornjih Gorjah predavanje o novostih
pri obdavčitvah v kmetijstvu. Predavala bo Ana Demšar Bene-
dičič iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. C. Z.

Cveto Zaplotnik

Kranj - V Minoritskem sa-
mostanu na Ptuju bosta od
19. do 22. maja dvaindvajse-
ta razstava in ocenjevanje
kmečkih prehranskih izdel-
kov Dobrote slovenskih kme-
tij, ki ju pripravljajo kmetij-
ska svetovalna služba, Mest-
na občina Ptuj in Kmetijsko
gozdarski zavod Ptuj. Kmet-
je in kmetice iz Slovenije in
iz zamejstva so (bodo) na
ocenjevanje dali mlečne,
mesne in krušne izdelke, kis,
olje, žganje, suho sadje, vino,
sadjevec, sadne in zelenjav-
ne sokove in nektarje, mar-
melade, kompote in konzer-
virano zelenjavo. Strokovne

komisije bodo izmed izdel-
kov izbrale najboljše in jim
podelile zlata, srebrna in bro-
nasta priznanja, za izdelke,
ki bodo trikrat zapored dobi-
li najvišje priznanje, pa zna-
ke kakovosti. Nagrajeni iz-
delki bodo tudi razstavljeni.

Prve komisije so že opravi-
le svoje delo, znani so rezul-
tati za sokove in suho sadje.
Najvišjo oceno (dvajset točk)
je prejelo šest sokov, med
njimi sicer ni gorenjskih, a
so se Gorenjci kljub temu
tudi tokrat izkazali. Mihael
Kurnik iz Olševka bo dobil
zlato priznanje za jabolčni
sok, Romana in Vinko Kimo-
vec iz Bukovice pri Vodicah
zlato za domači jabolčni sok,

Ivo Potočnik iz Rovt pri Pod-
nartu srebrno priznanje za
jabolčni sok, Aleš Jerala iz
Podbrezij srebrno za jabolč-
ni sok, Janez Gregorc iz Pod-
brezij pa bronasti priznanji
za jabolčni sok in za sok rde-
če pese. Za suho sadje je naj-
višjo možno oceno (dvajset
točk) prejelo pet izdelkov,
tudi med temi ni gorenjskih,
so pa gorenjski sadjarji osvo-
jili dve zlati in eno bronasto
priznanje. Romana in Vinko
Kimovec bosta dobila zlato
priznanje za jabolčne suhe
krhlje, Janez Markuta iz Ča-
dovelj pri Trsteniku pa zlato
za suhe hruševe krhlje in
bronasto za suhe jabolčne
krhlje.

Dobrote že ocenjujejo
V okviru razstave Dobrote slovenskih kmetij so že ocenili suho sadje in 
sokove. Zlato priznanje bodo prejeli tudi Mihael Kurnik, Romana in Vinko
Kimovec ter Janez Markuta.

Mihael Kurnik

Janez Markuta

Cveto Zaplotnik

Kranj - Zbornica kmetijskih
in živilskih podjetij je prejšnji
teden predstavila prve rezul-
tate kampanje Kupujem slo-
vensko ter načrte za nadalje-
vanje. Kot je povedala direk-
torica zbornice Tatjana Za-
gorc, kampanja poteka letos
že četrto leto in se bo kljub
nepredvidljivim razmeram
na trgu nadaljevala, saj tudi
pri potrošnikih postaja vse
bolj prepoznavna. V kampa-
njo je vključenih že več kot
petsto izdelkov z oznako "S",

letos pa se bo ta številka še
povečala. Blagovna znamka
Kupujem slovensko poudar-
ja kakovost, varnost, okus in
kot socialni element še ohra-
nitev delovnih mest. Po neka-
terih raziskavah je kar tretji-
na slovenskih potrošnikov
pripravljena za boljšo kako-
vost izdelkov tudi več plačati.
Potrošniki si želijo izbiro do-
mačih izdelkov predvsem pri
mesnih in mlečnih izdelkih,
precej tudi pri žitnih, dokaj
nizka pa je pripadnost slo-
venskim izdelkom pri kondi-
torskih izdelkih.

V kampanji Kupujem 
slovensko petsto izdelkov

Preddvor

Regijsko tekmovanje Mladi in kmetijstvo

Društvo kranjske in tržiške podeželske mladine in Kmetijsko
gozdarski zavod Kranj bosta v nedeljo, 27. marca, ob 18. uri
pripravila v kulturnem domu v Preddvoru regijsko tekmova-
nje Mladi in kmetijstvo. Za tekmovanje se lahko prijavijo tri-
članske ekipe mladih s podeželja, pri tem pa je pogoj, da so
tekmovalci člani enega od društev podeželske mladine in da
sta dva mlajša od dvajset let. Ekipe bodo odgovarjale na
vprašanja o varnem delu pri sečnji, o trženju na kmetiji in
značilnostih slovenskega medu. Prijave sprejemajo do 18.
marca svetovalke za kmečko družino in dopolnilne dejavno-
sti Milena Črv (tel. št. 04/23 42 411), Vanja Bajd Frelih
(04/51 12 701) in Barbara Kunšič Demšar (04/53 53 617).
Zmagovalna ekipa se bo udeležila državnega tekmovanja, ki
bo 16. aprila v Dobrovi pri Škocjanu. C. Z.
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Alenka Bole Vrabec

Jelena Justin

Tromeja na Peči je od leta
1994 uradni simbol miru. In-
dijski duhovni učitelj Šri Čin-
moj je s programom Cvetovi
miru na edinstven in učinkovit
način združil preproste ljudi v
univerzalni in pozitivni zavesti
svetovnega prijateljstva in
miru. V okviru tega programa
je svetovnemu miru posveče-
nih več kot 1100 znamenitosti
po vsem svetu in od leta 1994
tudi evropsko stičišče treh jezi-
kovnih skupin in kultur, ki se
dviga nad Ratečami. Na vrhu
je spomenik, na katerem piše,
da so gore simbol miru, spo-
kojnosti in notranje globine; to
pa so vrednote, ki jih potrebu-
je človeštvo na poti do vse več-
je svetovne ubranosti. 

Tromeja je zaradi svoje
stične lege in čudovitega raz-
gleda na Julijce vedno dobro
obiskan hrib iz vseh treh
smeri. Avstrijci so na njeni
severni stran uredili tudi pri-
jetno smučišče.

Vzpon na Peč bomo začeli
v Ratečah. Avto pustimo sredi
vasi in se odpravimo v smeri
kažipota, ki nas pri eni od hiš
usmeri desno, skozi gozdi-
ček, na koncu katerega se
znajdemo na utrjeni gozdni
cesti. V teh zimskih dneh se
je po cesti možno tudi sanka-
ti. Ker je mestoma močno po-
ledenela, priporočam, da se,
namesto po cesti, raje pov-

zpnemo čez travnik oz. seno-
žet na levi strani. Nekaj iznaj-
dljivosti bo potrebne, ker je
travnik ograjen, a vzpon bo
bistveno prijetnejši in varnej-
ši. Vzpnemo se čez prvi trav-
nik, še enkrat prečimo ograjo.
Na naslednjem travniku sta
dve leseni koči. Prečimo trav-
nik, še eno ograjo in skozi
gozdiček dosežemo prej
omenjeno utrjeno makadam-
sko cesto. Vzpon po cesti
nam ne uide, zato nadaljuje-
mo po njej, do križišča, kjer
se desno zavije proti Planin-
skemu domu Tromeja, na vi-
šini 1145 m. Mi nadaljujemo
levo oz. naravnost. Že od da-
leč smo videli južno poseko,
preko katere poteka krajši in
strmejši vzpon. Tik preden se
zagrizemo v krajšo pot, je na
levi strani tudi odcep za
vzpon na Kavalarko, 1350 m,
kjer je ogleda vredna gotska
kapelica Marije Snežne. 

Krajša pot se vije kot kača;
desni kraki ovinkov potekajo
skozi smrekov gozd, levi kraki
pa po omenjeni travnati pose-
ki. Zagrizemo v okljuke, ki pa
so speljani izredno lepo in ne-
naporno, zato nimamo občut-
ka strmine. Izredno hitro pri-
dobivamo na višini. Višje ko
se vzpenjamo, boljši je raz-
gled. Na enem od ovinkov je
tudi klopca, na kateri se lahko
spočijemo ter pogled usmeri-
mo proti Poncam, Jalovcu in
Mangartu. 

Na vrhu nas, poleg TV stol-
pa, čaka trideželno zname-
nje, ki nas opozarja, da smo
na stičišču treh največjih ev-
ropskih narodnostnih sku-
pin. Hrib, s slovenskim ime-
nom Peč oz. italijanskim
Monte Forno oz. nemškim
Ofen, je simbol miru in spo-
štovanja med narodi. 

Z vrha se nam odpre po-
gled vse od Triglava, Razorja,
Prisanka do Mojstrovk,
Ponc, Mangarta, še bolj na
zahod proti Kamnitemu lov-
cu, Višu in Montažu. Na av-
strijski strani se pred nami
pokaže Dobrač, v ozadju pa
čudovita kulisa Visokih Tur.

Prepričana sem, da nas bo
čudovita okolica navdala z
dodatno energijo in dobro
voljo, zato se spustimo na
vzhod do avstrijske koče Drei-

ländereckhütte, 1423 m. Od
tam lahko preko Sovške pla-
nine nadaljujemo naprej še
na 1552 m visok Petelinjek,
ki je ponavadi povsem neob-
ljuden, ker je njegova južna
stran poraščena z gozdom in
zato ne nudi kakšnega spek-
takularnega razgleda. 

Do vrha Peči bomo potre-
bovali približno uro in pol do
dve uri, naprej do Petelinjeka
pa manj kot uro. Vrnemo se
po poti vzpona, saj nas v Ra-
tečah čaka avto. V teh dneh
svetujem, da ne pozabimo
na male štirizobe dereze, ki
nam bodo sestop po ledeni
poti naredile varen. Srečno!

Nadmorska višina: 1510 m
Višinska razlika: 640 m
Trajanje: 4 ure
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Tromeja - Peč (1510 m)

Stičišče treh držav
Za Slovenijo radi rečemo, da ima obliko kokoši. Tik nad svojim repom ima eno od svojih tromej;
tromejo med Slovenijo, Avstrijo in Italijo. Hrib, kjer je stičišče slovanstva, germanstva in romanstva,
se imenuje Peč.

Nemirni duh, velik izob-
raženec, vešč vseh velikih
evropskih jezikov, pisatelj
in ljubimec, ki se mu ni
bilo mogoče ubraniti, je
prepotoval Evropo podol-
gem in počez. Benečan
(1725-1798), ki mu je življe-
nje krojila tudi kvartopirska
strast, je poznal največje
duhove svojega časa in se
gibal v kraljevskih ter ple-
miških krogih, a se je po
ukazu inkvizicije znašel l.
1755 tudi v beneških svinče-
nih ječah, iz katerih mu je
uspelo l. 1756 pobegniti.
Njegovi Spomini veljajo da-
nes za klasiko evropske lite-
rature. Kot je užival v lepih
ženskah, je užival tudi v
slastno pripravljeni hrani ... 

Brancin s kaprami v 
zavojčku

Za 4 osebe potrebujemo:
papir za peko, 4 manjše olu-
skane in očiščene brancine, 50
g kaper, 1 vejico pehtrana, 1 šo-
pek peteršilja, 1 filetirano lime-
to, 4 cl suhega vermuta, 1 se-
sekljano šalotko, sol, sveže 
zmlet beli poper, oljčno olje.

Na žlici olja popražimo ša-
lotko, dodamo kapre, sesek-
ljan peteršilj in vejico pehtra-
na, razdeljeno na štiri dele,
krhlje limete, zalijemo z ver-
mutom in počakamo, da
malce izpari. Omaka ne sme
biti pregosta.

Ribe začinimo in iz papir-
ja za peko naredimo štiri za-
vojčke. Zavojčke zložimo na
pekač, v vsakega damo po
eno ribo, položimo nanjo
košček pehtrana, prelijemo z
omako, zavojčke zapremo in

v pečici, ogreti na 200 sto-
pinj, pečemo 25 minut. Po-
strežemo z maslenim krom-
pirjem in solato. 

Rižota z belimi tartufi

Za 4 osebe potrebujemo:
250 piščančje osnove, 1 žlico
oljčnega olja, 250 riža carna-
roli, 1 sesekljano čebulo, 50 g
masla, 100 g sveže naribanega
parmezana, sol, sveže zmlet
poper, 100 g belih tartufov, ba-
ziliko po okusu.

Piščančjo osnovo zavremo
in zmanjšamo ogenj. V kozi-
ci na olju prepražimo čebu-
lo, dodamo riž in mešamo z
leseno kuhalnico, dokler se
riž ne zasveti. 

Zalijemo s 100 ml osnove
in brž ko riž popije tekočino,
spet dodajamo osnovo in pa-
zimo, da se riž ne lepi na
dno posode. Ko je riž mehak

in kremast, a še vedno zrnat,
potegnemo posodo z ognja,
vmešamo v riž maslo, par-
mezan, sol in poper, razdeli-
mo rižoto na štiri krožnike
in na vsako porcijo nastrga-
mo 25 g belega tartufa. Če
ste bolj varčni, boste jed zači-
nili le s tartufovim oljem in
jo potresli z drobno zrezano
baziliko. 

Sardski puding 
z jagodami

Za 4 osebe potrebujemo: 3
liste želatine, četrt l kisle sme-
tane, 60 g sladkorja, 1 vanilin
sladkor, četrt l trdega polno-
vrednega jogurta, 2 cl ruma, 1
čajno žličko sladkorja, 1 žlico
limonovega soka, 1 ščepec soli,
500 g jagod (najboljše so gozd-
ne), 100 g sladkorja, 50 cl ja-
godnega likerja, sok pol poma-
ranče.

Želatino namočimo v
mrzli vodi. Žličko sladkorja
in žlico limonovega soka
zmešamo z rumom, da se
sladkor stopi, ter vmešamo v
jogurt. Kislo smetano, 60 g
sladkorja in vanilin sladkor
ter ščep soli počasi segreva-
mo, potegnemo z ognja in v
tej mešanici raztopimo na-
močeno želatino, nakar do-
damo še jogurt. Puding raz-
delimo v štiri skodelice in
postavimo na hladno vsaj za
12 ur. 

Tri četrt jagod (najboljše
so gozdne) potresemo s slad-
korjem in prelijemo s poma-
rančnim sokom ter likerjem.
Pokrijemo. Čez nekaj ur se
sokovi pomešajo. Sadno me-
šanico piriramo in damo na
hladno, dokler sladice ne po-
strežemo. Okrasimo s pre-
ostalimi sadeži. 

Pa dober tek!

Smučišče na Tromeji / Foto: Jelena Justin

Trijezično obeležje in pogled na Dobrač z vrha Peči
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www.gorenjskiglas.si

M I Z I C A , P O G R N I S ES Casanovo po Italiji



10 petek, 11. marca 2011
GORENJSKI GLAS

info@g-glas.siHALO-HALO, KAŽIPOT

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, WWW.ROZMANBUS.SI, TEL.: 04/53 15 249:
TRST: 30. 3.; BANOVCI: 11. 4.; TOPOLŠICA: 28. 3.: BIOTERME: 21. 3.; GOLI
OTOK: 23. 5.; MADŽARSKE TOPLICE: 31. 3. - 3. 4. (obletnice); 29. 4. - 2. 5.; 19.
5. - 22. 5.; BANJA VRUČICA: 14. 5. - 17. 5; MEDŽOGORJE: 7.- 9. 5.; BANOVCI:
10. - 13. 5.; DUGI OTOK: 28. 6. - 1. 7.; 1.7. - 8. 7.; 19. - 22. 8.; 19. - 26. 8.;
ROGOZNICA: 16. - 19. 9., 10. - 17. 9. (all-inclusive).

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

Veselo na Jožefovo
Cerklje - V soboto, 19. marca, bo ob 19.19 v športni dvorani
Cerklje tradicionalna zabavno-glasbena prireditev Veselo na
Jožefovo z bogatim programom.

Indijsko popoldne
Cerklje - Ob zvokih indijske glasbe se boste na Indijskem po-
poldnevu z Ano lahko naučili osnovnih plesnih korakov ter
pripravili tudi kakšno indijsko jed, jutri, v soboto, 12. marca,
od 17. do 19. ure v prostorih DMC Cerklje.

Mihelič pri Avseniku
Begunje - Praznika žena se vsako leto spomnijo tudi pri Av-
seniku v Begunjah. V njegovo čast bo danes, 11. marca, ob
20. uri pri Avseniku za ples igral ansambel Franca Miheliča.
Za udeležence pripravljajo tudi druga presenečenja.

Koroška bo pela v Celovcu
Celovec - Krščanska kulturna zveza iz Celovca vabi v nede-
ljo, 13. marca, ob 14.30 v Dom glasbe v Celovcu, kjer bo tra-
dicionalna pevska prireditev Koroška poje. Letošnja bo jubi-
lejna 40. Vsakič sodelujejo tudi pevske skupine z Slovenije.
Vstopnice si lahko zagotovite po telefonu 0043/463 516243
ali na elektronskem naslovu office@kkz.at. 

Gregorjevo in pozdrav pomladi
Bled - Jutri, v soboto, 12. marca, Sava hoteli Bled vabijo na
prireditev Gregorjevo in pozdrav pomladi. Ob 10. uri bo vo-
den sprehod po ornitološki poti Tam, kjer ptički pojo in iska-
nje ptičjih daril, ki so jih ptički pustili ob svoji ženitvi. Zbir-
no mesto: pred Kraljevo Klubsko Hišo na blejskem igrišču
za golf. Od 15. do 18. ure bo na terasi restavracije Panorama
na Bledu Gregorjeva tržnica s ponudbo izvirnih gregorjevih
spominkov, rokodelskih izdelkov, napitkov in peciva in z
animacijskimi & kreativnimi delavnicami.

Po Župančičevi poti
Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče vabi v to-
rek, 22. marca, na 4-urni pohod po Župančičevi poti. Prijave
in vplačila sprejema Cirila Resman v ponedeljek, 14. marca,
v društveni pisarni v Bitnjah in v sredo, 16. marca, v Šmar-
tinskem domu v Stražišču ali po tel. št. 040 268 005 (s kas-
nejšim plačilom na navedenih lokacijah).

Benetke in beneška laguna
Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče vabi 9.
aprila na izlet v Benetke in beneško laguno. Prijave spreje-
majo do 14. marca po tel. št. 04/2312 064 ali 031/585 598 pri
Martini Hafnar.

Parenzana
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 19. marca,
na pohodniški izlet Parenzana (Istra, Hrvaška). Skupne
zmerne lahke hoje bo okoli 5 ur. Prijave in informacije zbira
do četrtka, 17. marca, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Po stopinjah Valentina Staniča
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v soboto, 26.
marca, pohod po stopinjah Valentina Staniča. Skupne zmer-
ne hoje celotne poti je 8 ur, možni pa sta tudi dve krajši va-
rianti po 4 ure hoje. Informacije in prijave zbira do četrtka,
24. marca, Franci Erzin, tel. 041/875-812!

Kronična bolezen ven
Jesenice - Društvo bolnikov z osteoporozo vabi v četrtek, 17.
marca, ob 18. uri v Splošno bolnišnico Jesenice, upravna
stavba - 2. nadstropje, na predavanje Kronična bolezen ven.
Predavatelj bo dr. Mišo Šabovič.

PREDAVANJA

IZLETI

PRIREDITVE

Predavanje s področja HASAP 
Cerklje - Čebelarska zveza Slovenije pripravlja obnovitveno
predavanje s področja HASAP-a z novostmi na področju za-
konodaje v četrtek, 17. marca, ob 17. uri v prostorih Občine
Cerklje na Gorenjskem. Predavanje bo vodila Andreja Kandolf. 

Kako narediti prvi korak v spoznavanju 
samega sebe?
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek, 15. marca, ob 16. uri na predavanje in
pogovor z naslovom Kako narediti prvi korak v spoznavanju
samega sebe? Predavanje, ki bo v društveni pisarni v Kranju
na Oldhamski c. 14 (pri Vodovodnem stolpu), vodi mag.
Edo Belak.

O romanju k sv. Jakobu v Komposteli
Preddvor - Društvo za duhovno in osebnostno rast Odpri se
vabi na potopisno predavanje, ki bo v petek, 18. marca, ob
19.30 v Domu krajanov v Preddvoru. Miran Zadnikar bo str-
nil svoje vtise o romanju k sv. Jakobu v Komposteli.

Kapelice in znamenja na Loškem
Škofja Loka - Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka vabi na pre-
davanje s projekcijo slik o kapelicah in znamenjih na Loškem, ki
bo jutri, v soboto, 12. marca, ob 18. uri v Kašči na Spodnjem
trgu. Po končanem predavanju bo občni zbor društva.

Tehnologija pridelave cvetnega prahu
Britof - Danes, v petek, 11. marca, bo ob 17. uri v Gasilskem
domu Britof čebelarsko predavanje z naslovom Tehnologije
pridelave cvetnega prahu. Predaval bo Janez Kropivšek.

Proučevanje Svetega pisma
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, v sobo-
to, 12. marca, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na pre-
učevanje Svetega pisma z okvirno temo Sužnjevanje ali svo-
boda? Razgovor bo povezoval Stjepan Jurčić.

Življenjska kompetenca otroka
Bled - IEDC - Poslovna šola Bled bo v torek, 15. marca, ob 17.30
gostila predavanje Godija Kellerja z naslovom Življenjska kom-
petenca otroka. Več informacij na www.waldorf-gorenjska.si.

Biodinamika
Bitnje - KUD Bitnje vabi v torek, 15. marca, ob 17. uri v Gasil-
ski dom Bitnje na predavanje o biodinamiki. Predavala bo
Monika Brinšek iz društva Ajda Gorenjska.

Slikanje na steklo
Jesenice - Društvo bolnikov z osteoporozo Jesenice vabi na
delavnico ročnih del Slikanje na steklo, ki bo v četrtek, 17.
marca, ob 9. uri v prostorih društva.

Krvodajalska akcija
Kranj - Rdeči križ Kranj obvešča, da bodo odhodi avtobusov v
Ljubljano na Zavod za transfuzijsko medicino sledeči: ponede-
ljek, 21. marca: 6.00 - KO RK Cerklje - vse AP Cerklje; 7.00 - KO
RK Cerklje - vse AP Cerklje; 8.30 - KO RK Cerklje - vse AP Cer-
klje; 10.20 - KO RK Cerklje - vse AP Cerklje; torek, 22. marca:
6.00 - KO RK Voglje - AP Voglje; 7.30 - KO RK Kokrica - AP Ko-
krica; 9.00 - KO RK Velesovo - AP Velesovo; sreda, 23. marca:
6.00 - KO RK Žabnica - AP Žabnica; 7.00 - KO RK Naklo - AP
Naklo; 8.30 - KO RK Voklo - AP Voklo; 9.30 - KO RK Orehek-
Drulovka - vse AP Orehek, Drulovka; 9.40 - KO RK Mavčiče -
Vse AP Mavčiče; četrtek, 24. marca: 6.00 - KO RK Visoko - Mi-
lje Luže - vse AP Visoko, Milje, Luže; 7.30 - KO RK Britof - AP
Britof; 9.00 - KO RK Duplje - AP Duplje; 10.00 - KO RK Kokra -
vse AP Kokra; petek, 25. marca: 6.00 - KO RK Šenčur-Srednja
vas - vse AP Šenčur, Srednja vas; 7.30 - KO RK Šenčur-Srednja
vas - vse AP Šenčur, Srednja vas; 9.00 - KO RK Stražišče - AP
Stražišče pri pošti; 10.30 - KO RK Besnica - AP Besnica.

Iskrivi konjički
Jesenice - Gornjesavski muzej Jesenice vabi otroke v starosti
od 7. do 14. leta v Kajžnkovo hišo v Ratečah na etnološko
ustvarjalno delavnico Iskrivi konjički, ki bo v soboto, 12.
marca, od 10. do 12. ure. Otroci naj s seboj prinesejo staro
nogavico in gumbe. Zaželene prijave na 041/344-016 (Ves-
na Erlah).

Zbori članov
Škofja Loka - Društvo računovodij, finančnikov in revizorjev
Škofja Loka vabi vse svoje člane na zbor članov, ki bo v torek, 15.
marca, ob 18. uri v prostorih Gostilne pri Starmanu v Stari Loki. 

Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi danes, v petek, 11.
marca, ob 18. uri na občni zbor društva, ki bo v prostorih
društva v Kulturnem domu.

OBVESTILA

Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče vabi vse čla-
ne društva na redni občni zbor DU Bitnje-Stražišče, ki bo v
petek, 18. marca, ob 15. uri v prostorih gasilskega doma Bitnje. 

Cerklje - Društvo upokojencev Cerklje bo imelo jutri, v sobo-
to, 12. marca, ob 14. uri redni letni občni zbor v Športni dvo-
rani v Cerkljah.

Lesce - Turistično društvo Lesce vabi člane in prijatelje turiz-
ma na 53. redno letno skupščino v Osnovno šolo F. S. Finž-
garja v Lescah jutri, v soboto, 12. marca, ob 18. uri. Nastopi-
la bo Vita Mavrič.

Fotografski tečaj
Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče aprila vabi
na 15-urni fotografski tečaj, ki ga bo vodil Stražišan Sandi
Podreka. Prijavite se lahko tajnici društva, ge. Majdi 
Jančar na telefonsko štev. 040/350 589 ali na e-pošto 
dubitnjestrazisce@gmail.com, najkasneje do 18. marca. 

Srečanje Društva za pomoč pri obolenjih ščitnice
Kranj - V okviru Društva za pomoč pri obolenjih ščitnice Me-
tuljčica Ljubljana imamo tudi v Kranju skupino za samopo-
moč, ki je v pomoč bolnikom in svojcem, z namenom izme-
njave mnenj in izkušenj. Srečujejo se vsaki drugi ponedeljek
v mesecu v OŠ Simona Jenka (stara šola), Komenskega 2 -
nasproti Prešernovega gaja - vhod z vrta. V mesecu marcu
bo srečanje v ponedeljek, 14. marca, ob 18. uri na omenjeni
lokaciji. Vse ostale informacije najdete na internetni strani
www.metuljcica.si ali na tel. 031/888 843 ali 040/276 103.

Angleščina po waldorfsko
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta bo v sredo, 16. marca,
ob 18 uri brezplačna igriva urica Angleščina po waldorfsko.
Urico izvaja Simona Pajk, waldorfska učiteljica, in je primer-
na za otroke, stare od približno 5 do 7 let. Več informacij na
www.waldorf-gorenjska.si. 

Koncert dveh kitaristov
Kranj - Danes, v petek, 11. marca, bo ob 20. uri v Layerjevi hiši
koncert dveh kitaristov - Luka Veharja in Urbana Hafnerja.

Pozimi pa rožice ne cveto
Šmarna gora - Župnija Vodice nad Ljubljano in Gostilna Le-
dinek na Šmarni gori vabi ljubitelje Šmarne gore k odprtju
razstave fotografij slovenskega cvetja, ki jih je pod naslovom
Pozimi pa rožice ne cveto pripravil Ciril Velkovrh, član PD
Ljubljana-Matica. Razstavo bodo odprli v nedeljo, 13. marca,
ob 12. uri v prostorih Galerije na Šmarni gori.

Lesena peč
Cerklje - Dramska skupina Pod stražo KD Cerklje vabi na
ogled njihove nove uspešnice, Jalnove burke v treh dejanjih
Lesena peč. Predstava bo jutri, v soboto, 12. marca, ob 19.
uri v Kulturnem domu v Poljanah nad Škofjo Loko.

Jez
Sveti Duh - Jutri, v soboto, 12. marca, ob 19.30 je četrta
abonmajska predstava v kulturnem domu pri Sv. Duhu. Go-
stuje SNG Drama Ljubljana s komedijo Jez, nastopajo Ivo
Ban, Branko Šturbej, Igor Samobor, Aleš Valič in Saša Pav-
ček. Vstopnice se dobijo uro pred začetkom predstave.

Micki je treba moža
Stražišče - Dramska skupina kulturno umetniškega društva
Pod lipo Adergas bo jutri, v soboto, 12. marca, ob 19. uri in
v nedeljo, 13. marca, ob 18. uri gostovala s kmečko veseloi-
gro Vinka Koržeta Micki je treba moža v dvorani Šmartinske-
ga doma v Stražišču pri Kranju.

Markolfa
Bohinjska Bistrica - Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno
vabi danes, v petek, 11. marca, ob 19. uri v Kulturni dom Joža
Ažmana na ogled komedije Markolfa.

Krojač za dame
Ribno - Jutri, v soboto, 12. marca, bo ob 19.30 v Zadružnem
domu Ribno Gledališka skupina KD Brce iz Gabrovice pri
Komnu uprizorila komedijo Krojač za dame.

Ti nori tenorji
Brezje - Gledališče Belansko, ki deluje v okviru Kulturnega
društva Bohinjska Bela, bo gledališko predstavo Ti nori te-
norji uprizorilo danes, v petek, 11. marca, ob 19. uri v Domu
krajanov na Brezjah.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

KONCERTI
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Ljubljana - Številni ljubitelji
rokometa so minulo sredo
napolnili dvorano Stožice, ki
je prvič gostila našo moško
rokometno reprezentanco.
Pripravili so čudovito vzduš-
je, rokometaši pa so se jim
oddolžili s pomembno zma-
go, saj so v kvalifikacijski tek-
mi proti močni ekipi Poljske
slavili s 30 : 28 (14 : 14). 

Naši so sicer na začetku
tekme povedli in dolgo vodili,
toda borbeni Poljaki so jih v
26. minuti ujeli. Rezultat je bil
vse do konca tesen, na krilih
navijačev pa so si Slovenci v
zadnjih dveh minutah priigra-
li prednost, ki je niso več spu-
stili iz rok. "Presrečen sem, da
sem imel čast igrati v tej čudo-
viti dvorani. Zahvaljujem se
gledalcem, saj so nam pripra-
vili fenomenalno vzdušje, in
tudi z njihovo pomočjo smo
osvojili dve res veliki točki. Če-
prav je ekipa pomlajena, smo
se hitro dobro ujeli in prepri-
čan sem, da bomo v nasled-
njih tekmah še boljši," je po
tekmi povedal najbolj izku-
šen Gorenjec v reprezentan-
ci, David Špiler iz Križev pri
Tržiču, ki je gol Poljakov za-
tresel štirikrat in si v statistiko
golov za slovensko reprezen-
tanco zapisal številko 215. 

Ni pa med Gorenjci blestel
le Tržičan, ki v tej sezoni igra
za Croatio Osiguranje iz Za-

greba in domov prihaja zgolj
v redkih prostih trenutkih, iz-
kazal se je tudi komaj 19-letni
Škofjeločan Matej Gaber, ki
je za člansko reprezentanco
odigral prvo tekmo in dosegel
tudi prvi gol. "Moram prizna-
ti, da sem imel pred tekmo
kar malo treme, ko pa sta sod-
nika zažvižgala začetek, na to
nisem več mislil. Gledalci so
nas ponesli in mislim, da bi
brez njih težko uspeli," je po-
vedal Matej, nad vzdušjem v
dvorani in v ekipi pa je bil
navdušen tudi Tržičan Peter
Pucelj, ki sicer igra za ekipo
Bosne iz Sarajeva. "Nisem še
igral pred dvanajst tisoč navi-

jači; to je izkušnja, ki je ne bi
zamenjal za nič na svetu.
Upam, da bomo to atmosfero
še kdaj doživeli," je povedal
Peter, ki je k uspehu repre-
zentance prispeval dva zadet-
ka, v dvanajstih tekmah za re-
prezentanco pa jih je skupaj
dal petnajst. "Počitka sedaj še
ne bo, v soboto nas čaka še
tekma na Poljskem, kjer bo
prav gotovo teže, vendar upa-
mo vsaj na točko. Razpolože-
nje v ekipi je odlično, dobro
se razumemo, tudi s selektor-
jem Borisom Deničem smo
ogromno pridobili in prepri-
čan sem, da bo še veliko do-
brih rezultatov," je še dodal

Peter Pucelj. Četrti Gorenjec,
Jure Dolenec, ki je bil prav
tako na ožjem seznamu se-
lektorja Borisa Deniča, na
sredini tekmi ni dobil prilož-
nosti.

V naši kvalifikacijski skupi-
ni 3 je vodstvo na lestvici s 6
točkami obdržala slovenska
reprezentanca, po 3 točke
imajo Portugalci in Poljaki,
brez točke pa je reprezentan-
ca Ukrajine. Po jutrišnji tek-
mi na Poljskem našo repre-
zentanco nato 8. junija čaka
najprej tekma v gosteh s Po-
rtugalsko, za zaključek pa se
bodo doma 11. junija pomeri-
li z Ukrajinci.

Velika zmaga rokometašev
Slovenska reprezentanca, v kateri so tokrat zaigrali kar trije Gorenjci, si je s pomembno zmago proti
Poljski široko odprla vrata na evropsko prvenstvo leta 2012 v Srbiji.

Vilma Stanovnik

Kranj - Še pred domačim dr-
žavnim prvenstvom je tek-
movalca Triglava v prostorih
občine sprejel kranjski žu-
pan Mohor Bogataj in jima
čestital za odlične nastope
na svetovnem prvenstvu v
Oslu. Robert Kranjec in Pet-
er Prevc sta ponosno poka-
zala bronasti odličji iz ekip-
ne tekme, hkrati pa sta po-
udarila velik pomen kranj-
ske skakalnice, ki tako repre-
zentantom kot mladim daje
možnost, da vsaj del časa, ki
bi ga preživeli na treningih
in tekmah v tujini, preživijo
blizu doma. "Mislim, da
smo v Kranju s panožnim
centrom vsaj malce pripo-
mogli k vašim uspehom.
Vaši rezultati nam veliko po-
menijo in mislim, da bomo
vsi še z večjimi pričakovanji
šli za vas navijat v Planico,"
je poudaril župan Bogataj. 

Tudi glavni trener naše re-
prezentance in prav tako Tri-
glavan Matjaž Zupan je po-
vedal, da jim vadba v Kranju
veliko pomeni. "Ko sem začel

trenersko pot, se je skakalnica
v Planici podrla, k sreči pa
imamo panožni center v Kra-
nju, ki vsaj delno rešuje naše
zadrege," je pojasnil Matjaž

Zupan, ki je nato z velikim
zanimanjem v sredo pospre-
mil tudi domače državno pr-
venstvo, kjer so se izkazali
zlasti Triglavovi orli. Čeprav
rekorder kranjske skakalnice
(118,5 metra) Robert Kranjec
na tekmi ni imel svojega dne
in je osvojil zgolj 34. mesto,
pa je odlično šlo Dejanu Jude-
žu, ki je novi prvak postal s
skokoma 110,5 in 104 metre.
Drugo mesto je osvojil Peter
Prevc, tretje Matej Dobovšek,
četrti pa je bil Rok Urbanc, ki
se po poškodbi očitno vrača v
dobro formo. Šele peto mesto
so Triglavani prepustili Jerne-
ju Damjanu (Costella Ilirija),
šesto pa je osvojil Rok Zima
(Tržič - Trifix).

Triglavani Urbanc, Dobov-
šek, Judež in Prevc so nato
blesteli tudi na ekipni tekmi
in se veselili naslova državnih
prvakov. Osvojili so ga pred
ekipo Tržič - Trifixa in Costel-
lo Ilirijo.

Pred Planico dobro ogreti
Naši skakalci so se pred novima tekmama svetovnega pokala ta konec tedna v Lahtiju in zaključkom
sezone v Planici pomerili na državnem prvenstvu v Kranju, kjer so blesteli domači skakalci, ki so 
slavili tako v posamični kot v ekipni konkurenci.

Dejan Judež se je na domači skakalnici v Kranju veselil na-
slova državnega prvaka. / Foto: Gorazd Kavčič

Na tekmi v Stožicah so se izkazali tudi Gorenjci, dva gola pa je dosegel krožni napadalec
Peter Pucelj. / Foto: Gorazd Kavčič

Stari vrh

Smučarji tudi v Jožetov in Lein spomin

Škofjeloški Smučarski klub Alpetour bo ta konec tedna pri-
pravil dve mednarodni FIS tekmi. V soboto se bodo v vele-
slalomu pomerili fantje, tekma, ki se bo na Starem vrhu za-
čela ob 9. uri pa bo posvečena tudi spominu nekdaj odlične-
ga loškega smučarja Jožeta Kuralta, zato bo hkrati to že 22.
memorial Jožeta Kuralta. Dan kasneje, v nedeljo, s štartom
ob 9. uri bodo v veleslalomu tekmovala še dekleta, tekmo-
vanje pa so domači smučarski delavci posvetili svoji nekda-
nji reprezentantki Lei Ribarič in bo letos že trinajsto po vr-
sti. V. S.

Srednja vas

Prvaka Pintar in Primožič

Na smučišču Senožeta v Srednji vasi je minuli konec tedna
potekalo državno prvenstvo v telemark smučanju, ki so ga
pripravili ŠD Srednja vas, Telemark klub Kranj in Turistično
društvo Bohinj. V telemark sprintu je naslov prvaka osvojil
naš najboljši tekmovalec v svetovnem pokalu Luka Pintar, v
veleslalomu pa bivši svetovni prvak David Primožič, ki je bil
najboljši tudi v kombinaciji. "Bohinj ostaja središče tele-
mark smučanja pri nas, čeprav smo morali januarsko tekmo
svetovnega pokala, zaradi poletnih temperatur, odpovedati.
Verjamemo, da jo bomo zopet organizirali prihodnjo zimo,"
je povedal Jure Sodja iz TD Bohinj. V. S.

Jezersko

Prvi naslov za Klemena Trilerja

Pretekli konec tedna je na Jezerskem potekal Memorial Luke
Karničarja in Rada Markiča, ki je štel za državno prvenstvo v
tekmovalnem turnem smučanju. Nastopilo je 48 tekmoval-
cev iz Slovenije in Avstrije, ki so se pomerili na tradicionalni
progi v dolini Komatevre in na grebenih Pečovnika. Med čla-
ni je naslov državnega prvaka prvič osvojil Klemen Triler, tek-
movalec iz Naklega, član TSK Olimpik, ki je prehitel domači-
na Anžeta Šenka (TTSO Jezersko) in Milana Šenka (GRS Je-
zersko). Med ženskami je bila znova najboljša Jana Marinko
(AO Rašica) pred Anjo Stenovec (TTSO Jezersko) in Vesno
Kristanc. Med mladinci je naslov državnega prvaka prepričlji-
vo osvojil Luka Mihelič (TSK Olimpik), drugi je bil Urh Karni-
čar (TTSO Jezersko), tretji pa Matej Merlak. Med rekreativci
se je zmage veselil Franc Zadnikar (GRS Jezersko), med re-
kreativkami pa Polona Karničar (TTSO Jezersko). M. B.

Planica

Zelena luč za finale v poletih

Prihodnji konec tedna, od četrtka do nedelje, bo Planica
znova gostila finale svetovnega pokala v smučarskih skok-
ih. Kot so sporočili organizatorji, jih je zato ta teden že
obiskal predstavnik FIS-e Sepp Gratzer in po rutinskem
pregledu ugotovil, da je letalnica v odličnem stanju. Prav
tako je bil zadovoljen z razmerami za tekmovanje in prižgal
zeleno luč za prireditev, ki se bo v četrtek začelo z
dopoldanskim uradnim treningom in kvalifikacijami, v 
petek bo posamična tekma, v soboto ekipna in v nedeljo
znova posamična. V. S.

Turni smučarji na startu v Komatevri. / Foto: arhiv organizatorjev
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Kranj - Ekipa kranjskih po-
klicnih gasilcev že nekaj
časa sodeluje v državni eno-
ti za reševanje izpod ruše-
vin (Slovenia USAR), ki je
med drugim sodelovala
tudi v lanski mednarodni
vaji v Italiji. V Sloveniji si-
cer še nimamo veliko opre-
me za tovrstno reševanje,
ki je sicer dokaj redko in za-
hteva tudi posebno uspo-
sabljanje.

V Gasilsko reševalni služ-
bi Kranj so sicer pred krat-
kim kupili sistem hidravlič-
nih podpornikov, ki gasil-
cem omogoča varen vstop v
delno ali v celoti porušene
objekte oziroma s tem si-
stemom stabilizirajo stavb-
no konstrukcijo, ki kaže
znamenja porušitve. Poleg
tega opremo lahko uporabi-
jo pri dvigu oziroma podpi-
ranje težjih tovornih vozil,
ki so udeležena v promet-
nih nesrečah.

Kot je povedal Matej Kej-
žar, vodja operative GRS
Kranj, so imeli pred krat-
kim usposabljanje z in-
štruktorjem iz podjetja, ki
jim je dobavilo opremo. Te-
oretični in praktični del
usposabljanja je bil organi-
ziran za gasilce v vseh šti-
rih izmenah, pridružili pa

so se jim tudi kolegi iz
Ljubljane, Novega mesta in
še iz nekaterih drugih enot,
saj gre za pomemben pre-
nos znanja. Investicija v
opremo je bila 30 tisoč ev-
rov, kar je minimalno za
osnovna sredstva, potrebna
pri reševanju iz ruševin.
Poleg tega so imeli gasilci

letos tudi obnovitveni tečaj
v sodelovanju s prehospital-
no enoto nujne medicinske
pomoči, kjer so obnovili in
izpopolnili postopke oživ-
ljanja. 

Januarja so za pripadni-
ke prostovoljnih gasilskih
društev organizirali tečaj
vrvne tehnike, prav tako pa

so se udeležili krvodajal-
ske akcije.

V načrtu usposabljanja je
v sodelovanju z občinskim
štabom Civilne zaščite
predviden tudi posvet o po-
sredovanju v potresih, spo-
mladi pa naj bi izvedli tudi
večjo reševalno vajo reševa-
nja iz potresnih ruševin.

Redko, a zahtevno reševanje
Kranjski poklicni gasilci se usposabljajo z novo opremo za reševanje v delno ali v celoti porušenih
objektih, spomladi tudi reševalna vaja.

Bled

Z molotovko nad policiste

V stanovanjski hiši na Bledu je v torek popoldne vnuk, 
ki je duševni bolnik, grozil starim staršem. Ob prihodu poli-
cistov na kraj je kršitelj proti njim vrgel molotovko, vendar
nikogar ni zadel. Policisti so moškega s fizično silo ob-
vladali. Gre za 24-letnega Blejca, ki je grozil tudi policistom.
Ti so ga predali v nadaljnji postopek zdravstvenemu osebju,
o dogodku pa bodo obvestili pristojno tožilstvo.

Tržič

Nasilnež ne sme več blizu

Na dan žena se je zvečer pri tržiških policistih oglasila 
30-letna ženska in prijavila nasilje v družini. Policisti so z
zbiranjem obvestil ugotovili, da se je njen 32-letni zunaj-
zakonski partner popoldne psihično in fizično znašal 
nad njo in njunim štiriletnim otrokom. Nasilje se je do-
gajalo za štirimi stenami in tudi na javnem kraju, možje
postave pa so kršitelju izrekli ukrep prepovedi približeva-
nja. M. G.

Vogel

Nesreča na smučišču ne počiva

Na smučišču Vogel se je v sredo poškodoval 43-letni smučar
z Jesenic, verjetno si je zlomil kolk. Policisti so izključili tujo
krivdo in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno
tožilstvo, poškodovanec pa se zdravi v jeseniški bolnišnici. 

Bohinjska Bistrica

Peš pobegnil s kraja nesreče

V sredo okoli 23. ure so bili policisti obveščeni, da se je na
Triglavski cesti v Bohinjski Bistrici zgodila prometna ne-
sreča z materialno škodo in pobegom. Nesrečo je zaradi
nepravilne strani vožnje povzročil 49-letni domačin, ki je z
osebnim avtomobilom trčil v 43-letno voznico osebnega av-
tomobila. Po nesreči je peš zapustil kraj nesreče in odšel do-
mov, kjer so ga policisti tudi izsledili in mu izmerili količino
zaužitega alkohola. Preizkus je pokazal 0,84 miligrama v
litru izdihanega zraka, kar je seveda odločno preveč.

Kranj

Zlomila se mu je lestev

V sredo se je pri delu na stavbi poškodoval 63-letni moški 
iz Kranja, ki se mu je pri podiranju stare domačije pod
težo telesa zlomila lestev, zaradi česar je padel in si poško-
doval roko. Policisti so ugotovili, da je do nesreče prišlo
brez tuje krivde. M. G.

Kranjski gasilci aktivno sodelujejo v državni enoti za reševanje izpod ruševin. /  Foto: Jani Melanšek, URSZR

Matjaž Gregorič 

Kranj - V sredo je pred pred-
sednikom kranjskega okrož-
nega sodišča Mihaelom
Kersnikom in podpredsed-
nikom višjega sodišča Anto-
nom Vizjakom priseglo 147
novih sodnikov porotnikov.
Gre za četrti mandat porot-
nikov od reorganizacije sod-
stva v letu 1995, sicer pa so
novi porotniki imenovani za
obdobje petih let. 

Nove sodnike porotnike,
ki bodo delali v okviru
Okrožnega sodišča v Kra-
nju, so po dogovorjenem
ključu predlagale občine in
različne organizacije, nji-
hovo imenovanje pa je bilo
v pristojnosti predsednika
višjega sodišča Jerneja Po-
točarja. Sodelovali bodo na
senatnih sojenjih v kazen-
skih zadevah, tisti s peda-
goškimi izkušnjami pred-
vsem v primerih, kjer so
obravnavani mladoletniki.
V nagovoru je predsednik
kranjskega okrožnega so-

dišča Kersnik poudaril, da
bodo sodniki porotniki
opravljali častno in odgo-
vorno funkcijo in da se v
zadevah, ki obravnavajo
različne življenjske situaci-
je, zahteva profesionalen
pristop in diskretnost do
strank v postopkih. V nada-
ljevanju je nove porotnike
pozval, naj na obravnave
prihajajo pravočasno in v

primernih oblačilih. Po-
men njihovega dela je ori-
sal tudi podpredsednik Viš-
jega sodišča Anton Vizjak,
ki je poudaril, da so porot-
niki s svojimi izkušnjami v
pomoč sodnemu osebju pri
odločitvah, posebej pa je
poudaril, da naj do konca
posameznih obravnav svo-
jih stališč in komentarjev
ne predstavljajo v javnosti.

Čaka jih odgovorno delo
Priseglo je 147 novih sodnikov porotnikov kranjskega okrožnega sodišča.

V četrtem mandatu po reorganizaciji sodstva je imenovanih
147 sodnikov porotnikov. / Foto: Gorazd Kavčič
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Tudi izkušeni jamarji so osupnili

Plačnikov v pokojninsko blagajno
je vse manj, upokojencev pa 
vse več. Stran 14

... o Radovanu Hrastu, enem
prvih zapornikov iz Slovenije na
Golem otoku Stran 15

Stran 17
Članom Društva za raziskovanje jam Ljubljana je ob sodelovanju članov Društva za raziskovanje podzemlja Škofja Loka uspelo prodreti skozi podor 
v nadaljevanje jame Konasnica nad Dražgošami. Nad videnim so tudi izkušeni jamarji osupnili ... Na sliki: rovi so bili včasih izjemno veliki, na nekaterih
delih vidimo originalne obrise lečaste oblike, ki še niso podrti. / Foto: Primož Rupnik

Kaj so na Pungertu počeli
”Kranjčani”, ki so tam živeli
pred sedem tisoč leti?! Stran 16
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Aktualno

Cveto Zaplotnik

Medtem ko čakamo na od-
ločitev ustavnega sodišča o
tem, ali bo dovolilo referen-
dum o lani sprejeti pokojnin-
ski reformi, je zanimivo pre-
gledovati lansko upokojen-
sko statistiko, ki zaokrožuje
enajstletno obdobje novega
tisočletja (2000-2011) in ki
tudi kaže na to, da so nekate-
ri še pred uveljavitvijo nove
reforme "lovili" zakonske
možnosti za upokojitev po
starem oz. sedanjem zakonu.

Število zavarovancev, to je
vseh tistih, ki prispevajo v po-
kojninsko blagajno, se je od
leta 2003 do 2009 vsako leto
povečalo, potem se je začelo
zmanjševati. Lani je povpre-
čno število zavarovancev upa-
dlo na 881.992, pri tem pa se
je zaradi gospodarske krize
skoraj za petino povečalo šte-
vilo brezposelnih zavarovan-
cev. Medtem ko je vključenih
v obvezno zavarovanje vse
manj, pa je upokojencev če-
dalje več. Lani je povprečno
število upokojencev, to je pre-
jemnikov starostnih, invalid-
skih, družinskih, vdovskih
ter delnih pokojnin, poraslo s
538.455 na 552.561. Število
starostnih upokojencev, ki
predstavljajo dve tretjini vseh
prejemnikov pokojnin, se je
povečalo za 14.345 oz. za štiri
odstotke, kar je največ v 
zadnjih desetih letih. Na to-
likšen porast so vplivali pove-
čano upokojevanje "baby
boom" generacije, gospodar-
ska kriza in z njo povezano
večje odpuščanje zaposlenih,
napovedana reforma pokoj-
ninskega sistema pa tudi ne-
katere ugodnosti, ki omogo-
čajo zgodnejšo upokojitev.

Medtem ko je v obdobju
2006-2008 število zavaro-
vancev naraščalo hitreje kot
število upokojencev, je lani in
predlani število zavarovancev
zaradi posledic gospodarske
in finančne krize upadlo, šte-
vilo upokojencev pa poraslo.
Predlani se je število zavaro-
vancev zmanjšalo za 9.198 in
lani še za 12.894, število upo-
kojencev pa je predlani po-
raslo za 10.522 in lani še za
14.106. To je vplivalo tudi na
razmerje med zavarovanci in
upokojenci, lani se je znižalo
na 1,60 in je bilo najbolj ne-
ugodno doslej. (Tabela: Pov-
prečno število zavarovancev
in upokojencev ter razmerje,
2000-2010)

Moški dva meseca mlajši
v pokoj kot leto prej

Zakonski pogoji za pridobi-
tev pravice do starostne pokoj-
nine in njeno odmero se zara-
di postopne uveljavitve refor-
me iz leta 2000 spreminjajo
vsako leto, najbolj se to kaže
pri zviševanju upokojitvene
starosti. Pri ženskah se je pov-
prečna upokojitvena starost v
obdobju 2000-2010 zvišala s
56 let in enega meseca na 58
let in pet mesecev, pri moških
pa v enakem obdobju za deset
mesecev - z 61 let na 61 let in
deset mesecev. Povprečna
upokojitvena starost žensk se
je lani zvišala za štiri mesece,
pri moških pa se je v primer-

javi z letom prej celo znižala
za dva meseca. Kot pojasnju-
jejo na zavodu za pokojnin-
sko in invalidsko zavarovanje,
so na nekoliko počasnejše na-
raščanje upokojitvene starosti
v zadnjih letih vplivali zakon-
ska možnost zniževanja mi-
nimalne starosti za upokoji-
tev zaradi skrbi in vzgoje
otrok tako pri ženskah kot pri
moških, pri ženskah vključi-
tev v obvezno zavarovanje
pred dopolnjenim 18. letom
starosti in pri moških mož-

nost zniževanja polne staro-
sti. Na doseženo upokojitve-
no starost vplivajo tudi mož-
nost uveljavljanja dodane
dobe in z zakonom določeni
"malusi" in "bonusi". Njihov
vpliv se je lani še povečal, tako
se je lani kar 787 moških, naj-
več od leta 2000 naprej, upo-
kojilo pred dopolnitvijo polne
starosti in ne glede na trajno
znižanje pokojnine. (Tabela:
Povprečna dosežena starost
pri novih starostnih upoko-
jencih, 2000-2010)

Povprečna pokojninska
doba, s katero so starostni
upokojenci lani uveljavljali
pokojnino, se je v primerjavi
z letom prej predvsem zaradi
vpliva dodane dobe znižala

za dva meseca. Ženske so se
v povprečju upokojile po 35
letih in šestih mesecih po-
kojninske dobe, moški pa po
38 letih. 

"Želimo si čim višjo pokoj-
nino, pa tudi to, da bi jo čim
dlje prejemali," pogosto sliši-
mo iz upokojenskih vrst. Po-
datki zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje ka-
žejo, da se povprečna doba
prejemanja starostne pokoj-
nine zvišuje. Pri ženskah se
je v obdobju 2000-2010 zvi-

šala s 17 let in enega meseca
na 21 let in osem mesecev,
pri moških pa v enakem ob-
dobju od 14 let in devet me-
secev na 16 let in osem me-
secev. 

Realno znižanje pokojnin

Povprečna mesečna pokoj-
nina, skupaj z varstvenim
dodatkom in brez odtegnje-
ne akontacije dohodnine, je
lani znašala 579 evrov in je
bila za 1,1 odstotka višja kot
leto prej. Če upoštevamo
samo starostne pokojnine,
brez pokojnin, odmerjenih v
sorazmernem delu po med-
narodnih sporazumih, ki so
večinoma dokaj nizke, je lani
11.769 upokojencev prejelo
do 300 evrov pokojnine,
15.742 upokojencev od 300
do 400 evrov, 65.487 od 400
do 500 evrov, 150.528 od 500
do 800 evrov, 42.855 od 800
do 1.000 evrov, 28.982 od
1.000 do 1.5000 evrov, 7.215
od 1.500 do 1.800 evrov in
1.523 upokojencev več kot
1.800 evrov. Pokojnine so se
lani z gibanjem plač usklaje-
vale dvakrat, vendar ne po si-
stemskem zakonu, ampak
po interventnem, ki je obseg
možnih uskladitev prepo-
lovil. Vrednost večine pokoj-
nin je realno nazadovala, saj
je povprečna pokojnina lani
porasla manj, kot so cene
življenjskih potrebščin. Če
bo tudi letos veljal stari za-
kon (skupaj z interventnimi
ukrepi), se bo gmotni položaj
upokojencev še poslabšal. 

Plačnikov vse manj, 
upokojencev pa vse več
Razmerje med tistimi, ki plačujejo v pokojninsko blagajno, in tistimi, ki iz nje jemljejo, se je lani še
poslabšalo, na enega upokojenca pride le še 1,6 zavarovanca, kar je najbolj neugodno doslej. 
Pri moških se je povprečna upokojitvena starost lani celo znižala. 

Gmotni položaj slovenskih upokojencev se je lani še poslabšal, saj so se pokojnine zvišale
manj, kot so porasle cene življenjskih potrebščin. / Foto: Tina Dokl

Razmerje med povprečno neto 
starostno pokojnino in neto plačo se je
močno znižalo, leta 2000 je pokojnina
predstavljala 75,3 odstotka plače, lani
samo še 64,7 odstotka.

Povprečno število zavarovancev in 
upokojencev ter razmerje, 2000-2010

Leto Zavarovanci Upokojenci Število zavarovancev 
na enega upokojenca

2000 839.381 467.448 1,80

2001 841.478 474.507 1,77

2002 836.544 483.898 1,73

2003 834.049 491.911 1,70

2004 836.669 497.826 1,68

2005 843.251 504.988 1,67

2006 854.606 510.795 1,67

2007 879.090 518.805 1,69

2008 904.084 527.933 1,71

2009 894.886 538.455 1,66

2010 881.992 552.561 1,60

Povprečna dosežena starost pri novih 
starostnih upokojencih, 2000-2010

Leto Ženske Moški

2000 56 let 1 mesec 61 let

2001 56 let 2 meseca 62 let

2002 56 let 5 mesecev 62 let 2 meseca

2003 56 let 6 mesecev 62 let 2 meseca

2004 57 let 3 mesece 62 let 6 mesecev

2005 57 let 3 mesece 61 let 8 mesecev

2006 57 let 4 mesece 61 let 8 mesecev

2007 57 let 7 mesecev 61 let 10 mesecev

2008 57 let 7 mesecev 61 let 11 mesecev

2009 58 let 1 mesec 62 let

2010 58 let 5 mesecev 61 let 10 mesecev

Povprečna starostna pokojnina brez sorazmernih
delov po mednarodnih sporazumih, 2010

Višina pokojnine Število Delež

do 300 evrov 11.769 3,6 %

300 do 400 evrov 15.742 4,8 %

400 do 500 evrov 65.487 20,2 %

500 do 600 evrov 56.999 17,5 %

600 do 700 evrov 53.746 16,6 %

700 do 800 evrov 39.783 12,3 %

800 do 900 evrov 26.449 8,2 %

900 do 1.000 evrov 16.406 5,0 %

1.000 do 1.200 evrov 18.078 5,6 %

1.200 do 1.500 evrov 10.904 3,4 %

1.500 do 1.800 evrov 7.215 2,2 %

od 1.800 evrov 1.523 0,5 %

Razmerje med povprečnimi neto pokojninami
in neto plačami, 2000-2010

Leto Starostna Invalidska Vdovska Skupaj

2000 75,3 61,1 53,0 68,1

2001 73,2 59,4 51,4 66,3

2002 72,8 59,1 51,1 65,9

2003 71,1 57,6 49,9 64,5

2004 70,2 56,7 49,2 63,7

2005 69,1 55,4 48,0 62,7

2006 68,6 55,1 47,8 62,5

2007 67,1 53,7 46,0 61,3

2008 67,1 53,8 46,3 61,6

2009 66,6 53,4 46,0 61,3

2010 64,7 51,8 44,5 59,7
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Zgodba

Jože Košnjek

Radovan Hrast, za prijate-
lje Rado, je bil 15. februarja
star 80 let. Tega dne leta 1931
se je Lojzki in Oskarju Hra-
stu v Bukovščici v Selški doli-
ni rodil sin. Ker je bila takrat
pustna nedelja, so od hiše do
hiše hodile maškare. Oče Os-
kar jih je bogato obdaroval in
govoril: "Danes je pri nas
srečen praznik. Več kot pust-
na nedelja. Rodil se nam je
krepek, zdrav in prelep fan-
tek. Radko mu bo ime!"

Rado je odraščal in se do-
bro učil. Vojna je prekinila
šolanje. Hrastov dom je po-
stal zbirališče partizanov in
aktivistov. Tudi Rado se jim
je želel pridružiti, vendar je
bil premlad. Spomladi leta
1944 je postal eden najmlaj-
ših gorenjskih partizanov.
Po vojni je šel v ljubljansko
gimnazijo in sodeloval v
mladinskih delovnih briga-
dah, zakonca Tončka in
France Marolt, ki sta pouče-
vala na šoli, pa sta njega in
kasnejšega znanega radijske-
ga napovedovalca Marjana
Kralja navdušila za sodelova-
nje v folklorni skupini. 

Po končani gimnaziji se je
bilo treba odločiti za nadalj-
nje šolanje. Radovana je izzi-
valo morje. Vse bi dal za po-
morsko šolo. Ker je zamudil
vpis na pomorsko šolo na
Reki, je odšel v Dubrovnik in
tam končal prvi letnik. Drugi
letnik je začel na Reki. Tu se
je začel čas, za katerega je za-
pisal, da ga ni.

Prvič na Goli otok

Ker so bili leta 1948 in
1949 v Jugoslaviji nemirni
časi, saj je bil spor med Ju-
goslavijo in Sovjetsko zvezo
zaradi resolucije Informbiro-
ja na vrhuncu, so dijaki po-
morske šole razpravljali tudi
o političnih temah. Kritizira-
li so predvsem privilegije vo-
dilnih komunistov in oficir-
jev. Rado je bil sprva zadr-
žan, nato pa je pritrjeval nji-
hovemu razmišljanju. To je
bilo usodno. Sošolec, sodela-
vec Udbe, ga je prijavil. Na
predvečer dneva mladosti,
24. maja leta 1949, so ga za-
prli in zaradi delovanja zoper
državo obsodili na dve leti
družbeno koristnega dela.
Vklenjenega v lisice so ga
skupaj s sotrpini pod plaš-
čem noči odpeljali neznano
kam. V Bakru so jih strpali
na leseno barko in jih odpe-
ljali na Goli otok.

"Goli, suhi in bledi, uma-
zani od prestanega bruhanja,
stojimo na krovu. Znova za-

grmi glas: Skočite v morje!
Glavo pod vodo! Zdaj vem,
da je konec. V nas uperjene
brzostrelke bodo vsak hip za-
ropotale. Moj grob bo torej
morje. Toda to je le vzgojni
način kopanja ali umivanja.
Nekaj deset metrov od obale
stoji miza. Ob njej kup zapor-
niških oblek. Oblačim se ...
Nato sledi vpis v matično
knjigo. Vpisan sem pod za-
poredno številko 2. Zdaj sem
informbirojevec na družbe-
no koristnem delu," je zapi-
sal Radovan Hrast v knjigi
Viharnik na razpotjih časa,
ki je dopolnjena izdaja nje-
gove prve knjige Čas, ki ga
ni. Rado je kot eden prvih
slovenskih zapornikov preži-
vel na popolnoma golem oto-
ku brez zelenja, sredi razbe-
ljenih skal in silovitega britja
burje, ki je v tem območju
pod Velebitom najhujša,
skoraj pet mesecev. Nato so
ga spustili. Z ladjo Punat, ki
je pripeljala na Goli otok naj-
več zapornikov, se je vrnil na
celino. Vendar je moral še za
tri mesece na mladinsko de-
lovno akcijo na gradbišče av-
toceste pri Slavonskem Bro-
du. Za božič leta 1949 je pri-
šel domov, vendar ni smel
nikomur, niti domačim, črh-

niti, kje je bil. Vrnil se je na
Reko, kjer je dobil delo v
podjetju Jadrolinija, in nada-
ljeval šolanje. Udba ga je
vztrajno priganjala, da bi
ovajal svoje prijatelje in so-
šolce, vendar se Hrast ni dal.
"Če sem na kaj ponosen,
sem na to, da nisem oficir-
jem Udbe, ki so me klicali na
pogovore, o svojih sošolcih,
prijateljih, sodelavcih in pro-
fesorjih rekel niti besedice,"
se spominja Rado. 

Pekel "dvomotorca"

Radu ni bila usojena svo-
boda. Nasedel je znancu iz
Ljubljane, oficirju Jugoslo-
vanske armade in sodelavcu
Udbe, ki je udrihal čez raz-
mere v vojski in Radu predla-
gal, da bi s hitrim motornim
čolnom s Cresa pobegnila v
Italijo. Zvečer 24. januarja
leta 1951 se odpravi Rado na
dogovorjeno mesto. Tam ga
ni čakal prijatelj, ampak ofi-
cir Udbe, ki ga je aretiral
maja leta 1949. Za povratni-
ka Hrasta se je začela kalvari-
ja. Kot "dvomotorec", kot so
pravili povratnikom na Goli
otok, je doživljal najhujše ob-
like ponižanja in razčloveče-
nja. Bil je del "bande", ki jo je

bilo treba na vsak način pre-
vzgojiti. Doživljal je krutost
ljudi, kakršne niti zveri ne
poznajo. Kljub težkim tre-
nutkom, v katerih so številni
zaporniki skušali samemu
sebi vzeti življenje, spodbuja-
nju nasilja zapornikov nad
zaporniki in smrtonosnemu
pohodu tifusa je ostajal Rado
razumen in pogumen. Nje-
govo drugo bivanje na otoku
je trajalo 26 mesecev, dva
meseca dlje, kot je bilo dolo-
čeno. Zjutraj 1. maja leta
1953 je Rado potrkal na vrata
šole v Olševku pri Preddvo-
ru, kjer je bil oče ravnatelj.

Vsi trpini Golega otoka

Radovan Hrast je v življe-
nju počel in doživel marsi-
kaj. Igral je na kitaro in bas,
delal je v Kranju in v Ljublja-
ni, študiral in tudi plul po
morjih sveta, in si s soprogo
Danico ustvaril prijeten dom
v Šmartnem ob Savi pri
Ljubljani. Zadnja leta se z iz-
letniki pogosto vrača na kraj
mučeništva na Golem otoku
in tudi na bližnji otok Grgur,
kjer je kot zapornik gradil
žensko taborišče. Z neverjet-
no energijo in pozitivno mis-
lijo pojasnjuje svojo zgodbo
otoka in časa, v katerem se je
to dogajalo. 

Na vprašanje, kako zmore
tako sproščeno stopiti na
otok in brez sovraštva in
maščevanja govoriti o svojih
rabljih, odgovarja:

"Ko sem prvič kot svobo-
den človek stopil na Goli otok
in strmel v upravno stavbo,
za katero sem lomil in klesal
kamen, sem se najprej vpra-
šal, ali je sploh mogoče, da
sem tukaj živ. Odprl sem
šampanjec in ga natočil sebi
in prijateljem! Na otok se ne
vračam s sovraštvom. Na-
sprotno. Spoznavam, da mi
ta kamen, ki ga tisočletja gre-
je sonce in brije burja, daje
neverjetno pozitivno energi-
jo. Ko sem začel razmišljati o
nas, zapornikih, in tistih, ki
so nas fizično in psihično tr-
pinčili, sem spoznal, da smo
bili vsi na istem, da so bili
morda naši rablji še večji re-
veži kot mi. Tako kot mi niso
bili svobodni. Kot mi so tre-
petali, če bodo dovolj podlož-
ni svojim gospodarjem in če
se bodo živi vrnili z otoka. Mi
in oni smo bili ujetniki tiste-
ga časa. Zamerim pa takrat-
nim partijskim funkcionar-
jem, da ljudem, ki se v tistem
zmedenem času niso znašli
ali ga niso razumeli, niso po-
vedali resnice, ampak so jih
po nedolžnem pošiljali v naj-
hujše trpljenje!"

Prvoborec Golega otoka 
Radovan Hrast, eden prvih zapornikov iz Slovenije na Golem otoku, je bil sredi februarja star 80 let.
Na Golem je bil zaprt skupaj 30 mesecev. To je bil čas, ki ga ni.

Avstro-ogrska je na Golem otoku med
prvo svetovno vojno uredila taborišče
za ujetnike z vzhodne fronte. Po drugi
vojni je bilo do sredine petdesetih let
na otoku politično taborišče, nato pa do
leta 1988 najprej zapor za storilce 
hujših kaznivih dejanj in nato za 
mlade prestopnike. Po letu 1990 so
začela poslopja propadati. 

Med plovbo do Golega otoka si Rado rad prižge cigaro.

Rado Hrast s knjigo Viharnik na razpotju časa na svojem
domu v Šmartnem ob Savi

Hrastova pripoved o Golem otoku je doživeta, vsebinsko
bogata.

Rado ob kamnih ob zidu, ki so ga zaporniki z Golega otoka
leta 1951 zgradili v ženskem taborišču na otoku Grgur. Pred
tem so bili na otoku zaprti oficirji iz zapora v Bileći. 

Na spominski slovesnosti v Dražgošah leta 2009: (od leve
proti desni) Aleksander Lucu - Luc, Rado Hrast, Niko Kavčič
in Ivan Kristan / Foto: Marija Volčjak
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Zanimivosti

Igor Kavčič

V starem mestnem jedru
Kranja smo ob različnih
gradbenih posegih in rekon-
strukcijah mestne infrastruk-
ture v zadnjih letih priča šte-
vilnim zaščitnim arheolo-
škim izkopavanjem. Prejšnji
teden so arheologi po štirih
mesecih zaključili s terenski-
mi deli na Trubarjevem trgu
na Pungertu, kjer so pri izko-
pavanjih na skupno več kot
tisoč kvadratnih metrih nale-
teli na nekaj izjemnih najdb,
ki pričajo o tem, da je bilo
mesto "na skali" naseljeno že
v prazgodovini. Z izkopava-
nji na Trubarjevem trgu so
začeli konec oktobra. Pri iz-
kopavanjih na terenu je sode-
lovalo več kot trideset ljudi,
poleg dveh arheologov še
osem tehnikov, od katerih
vsak obvlada določena stro-
kovna znanja, od geodezije,
fotografiranja, računalništva
in podobno, najštevilnejša pa
je vselej pomoč pri zemelj-
skih delih.

Arheolog Milan Sagadin je
pred dvajsetimi leti že izkopa-
val na koncu Pungerta in pri
tem naletel na številne anti-
čne najdbe in tudi koščke ke-
ramike iz obdobja neolitika
oziroma mlajše kamene
dobe. "Ob poznavanju dose-
danjih najdb v Kranju smo
pričakovali močno poznoan-
tično plast, upali pa smo tudi
na izkopanine še starejšega
datuma. Vemo, da je bil Kranj
poseljen na prehodu iz pozne
bronaste dobe v zgodnjo že-
lezno dobo, to je v 8. in 9. sto-
letju pred našim štetjem, na-
selbina pa je bila pomembna
tudi v pozni antiki, v 5. in 6.
stoletju, o čemer med drugim
priča grobišče na Lajhu, kjer
so nazadnje potekala večja iz-
kopavanja," je o pričakovanjih
pred začetkom del povedal
vodja izkopavanj, arheolog
Rafko Urankar. 

Prazgodovinska hiša 
sredi trga

Najstarejše najdbe segajo v
mlajšo kameno dobo, v čas
neolitika in so torej nekje iz 5.
tisočletja pred našim štetjem.
"O tem pričajo ostanki hiš, na
podlagi katerih lahko predvi-
devamo, da je bila na tem me-
stu v tistem času naselbina.
Natančnega obsega naselbi-
ne sicer ne moremo določiti,
očitno pa je bila ta relativno
bogata," razlaga Urankar in
dodaja, da je pri tem treba po-
staviti vzporednice z naselbi-
no, ki je v tem času živela na
Drulovki. Najdbe so si med

seboj zelo podobne, tako ke-
ramika kot drug material, re-
cimo ostanki pri produkciji
kamnitega orodja.

"To je bilo zame presene-
čenje. Ob izkopavanjih leta
1990 sem ugotovil, da se je v
zadnjih tristo letih izgubilo
kakih sedem metrov pomo-
la, ob tem sem predvideval,
da se je v 5000 in več letih v
globino posulo še kaj več te-
rena in je tako izginila more-
bitna nekdanja neolitska na-
selbina. Najnovejše najdbe
pa dokazujejo, da se je nasel-
bina očitno širila tudi v no-
tranjost," je povedal arheo-
log dr. Milan Sagadin.

Našli so eno neolitsko hišo
in več tako imenovanih od-
padnih jam okrog nje, odkrili
pa so še nekaj manjših in več-
jih objektov, ki sodijo v zgod-
njo železno dobo. Natančna
rekonstrukcija naselbine bo
lahko opravljena po končanih
geodetskih meritvah. "Dobili
smo tudi tri poznoantične
hiše, ki so v celoti ohranjene.
V Kranju je bilo v preteklosti
najdenih že več takih hiš, a
niso tako lepo ohranjene,"
razlaga vodja izkopavanj:
"Srečna okoliščina je, da Tru-
barjev trg že zelo dolgo časa v
celoti deluje kot trg in razen
gradnje okrog njega in infra-
strukturnih sprememb že
dolgo ni bilo drugih posegov
na trg kot tak. Je pa res, da ne-
katerih plasti, očitno zaradi
izravnav zemljišča, praktično
ni več. Najdb po pozni antiki
tako rekoč ni."

To, da gre za izredno do-
bro ohranjene hiše, seveda
ne pomeni, da te v celoti sto-
jijo in so na ogled. Predvsem
je ohranjen njihov temeljni
del, na podlagi katerega je
moč dobiti jasno sliko o tem,
kako so bile hiše grajene. Pri

poznoantičnih hišah gre za
neke vrste polzemljanke, ki
so bile vkopane v tla. Na obo-
du jam so bile zgrajene ste-
ne iz lesa in potem pokrite z
dvokapno streho. "Če bi hiše
na primer zgorele, bi se
ohranili zažgani ilovnati
ometi, a žal nismo bili te
"sreče", zato je težko natanč-
no potrditi, kakšne so bile
stene teh hiš," razlaga Rafko
Urankar in dodaja, da je bilo
poleg hiš še mnogo drugih
najdb iz različnih obdobij,
ob keramiki še bronaste fi-
bule, deli orodij, kosti ... 

Najdbe so tu, sledi 
zgodovinska interpretacija

Najpomembnejši rezultat
izkopavanj je nedvomno od-
kritje neolitske naselbine z
zelo jasnimi dokazi. Ne gre
le za posamezne najdbe, am-
pak so to ostanki neolitskih
gradbenih struktur, kerami-
ka in orodje. Izkopavanja
običajno potekajo po pla-
steh. "Ko odstranjujemo po-
samezne plasti, v njih pobe-
remo najdbe, jih zelo na-
tančno dokumentiramo, fo-
tografiramo, če je potrebno,
izrišemo, s tako imenovano
totalno postajo poberemo
točke, da dobimo še geodet-
sko izmero, in potem vse
skupaj združimo v celovito
dokumentacijo," o arheolo-
škem delu danes pripovedu-
je Urankar. V nadaljevanju
je vse te najdbe, fotografije,
pridobljene podatke potreb-
no pripraviti za predstavitev
širši javnosti, jih umestiti v
neko zgodbo, ki je osnova za
zgodovinsko interpretacijo
krajev, dogodkov ...

"Na podlagi najdenih kosti
lahko recimo ugotovimo
prehranjevalne navade ljudi,

kakšne rastline so tu uspeva-
le, katere živali so gojili, kaj
so jedli. Po tukaj najdenih
kosteh lahko kaj hitro ugoto-
vimo, da je prevladovala
drobnica," ugotavlja Rafko
Urankar, ki se zaveda, da jih
po terenskem delu čaka še
temeljita obdelava izkopa-
nin, ureditev vseh pridoblje-
nih podatkov v neko celoto ...

"Kranj je s temi odkritji
pridobil neko novo obdobje,
ki je bilo leta 1990 mogoče
samo sluteno, zdaj pa je potr-
jeno z bogatimi najdbami in
ga bo mogoče bolj natančno
opredeliti. Hkrati pa so po-
membne tudi številne odkri-
te poznoantične polzemljan-
ke, ki so za Slovenijo poseb-
nost. Drugje so bili najdeni
posamezni primerki, v Kra-
nju pa smo v zadnjih letih
"dobili" kar deset takih objek-
tov. S tem se izrisuje podoba
nekega barbarskega mesta iz
časa preseljevanja ljudstev,"
o najnovejših odkritjih raz-
mišlja dr. Milan Sagadin.

Arheološka izkopavanja so
sedaj preselili na plato pred
Prešernovim gledališčem.
"Vselej nas lovijo roki, saj in-
vestitor želi, da čim prej za-
čne z gradnjo. Arheološka
izkopavanja so namreč naj-
večkrat motnja v vsakodnev-
nem ritmu mesta." Izkopa-
vanja bodo v Kranju inten-
zivno potekala do leta 2013,
na vrsto pride Cankarjeva
ulica, izkopavanja bodo na
Glavnem trgu in prav tako v
Poštni in Vodopivčevi ulici.

"Mogoče se komu vsa ta
zgodovina zdi odvečno bre-
me, ampak verjemite mi, če
bi bolj upoštevali in spošto-
vali svojo lastno zgodovino,
bi danes zagotovo lažje žive-
li," je prepričan Rafko Uran-
kar.

Še zadnja "zemeljska dela" na arheološkem najdišču na
Trubarjevem trgu I Foto: Igor Kavčič

Kranj že sedem tisoč let
Zadnja leta deset dni v avgustu Pungert oživi vsakoletni JazzKamp. A le kaj so ob poletnih večerih na
tem mestu počeli tisti "Kranjčani", ki so tu živeli pred kakimi sedem tisoč leti?

Številni zabojčki z neolitsko keramiko (5. tisočletje pr. n. št.)
čakajo na nadaljnjo obdelavo. I Foto: Igor Kavčič

Del ročaja zajemalke, ki so ga "Kranjčani" uporabljali pred 
sedem tisoč leti. I Foto: Igor Kavčič

Sestavimo nekaj kosov keramike in pred nami se kažejo 
nastavki posode iz 9. stoletja. I Foto: Igor Kavčič

Bronasta fibula iz starejše železne dobe, ko še ni bilo 
gumbov. I Foto: Igor Kavčič

Vodja izkopavanj na Pungertu, arheolog Rafko Urankar ob ostankih poznoantičnega 
objekta pred današnjo Glasbeno šolo I Foto: Igor Kavčič
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Zanimivosti

Suzana P. Kovačič

Planota Jelovica v sebi
čuva bogastvo kraškega sve-
ta. Ena kraških jam je vodo-
ravna jama Konasnica z veli-
kim vhodom v strmem po-
bočju Dražgoške gore nad
Dražgošami in je domači-
nom že dolgo poznana. "In-
štitut za raziskovanje Krasa
iz Postojne jo je vpisal v regi-
ster jam v Sloveniji po drugi
svetovni vojni na podlagi po-
pisa, ki ga je naredila stara
jugoslovanska vojska," je po-
vedal Gregor Pintar, član
Društva za raziskovanje jam
(DZRJ) Ljubljana, in dodal,
da tedaj načrta jame niso na-
redili, ampak so samo zabe-
ležili njen obstoj. Jama je
bila takrat dolga 130 metrov
in se je končala s podorom.
"Skozi podor je močno piha-
lo, kar je pomenilo verjetno
nadaljevanje jame, zato je
Jože Radovan Dolenc s sode-
lovanjem Petra Vebra začel v
začetku devetdesetih let
umikati skale. Leta 1998 sta
nadaljevala z delom Matija
Hiršenfelder iz Škofje Loke
in Robert Šuštar, dokončala
pa Matija in njegova sestra
Ida Hiršenfelder avgusta
1998. S tem prebojem so
prišli v tridesetmetrsko dvo-
rano," je nekoliko še posegel
v zgodovino raziskovanja
Konasnice član DZRJ Ljub-
ljana Marjan Baričič.

Novo odkritje

Gregor Pintar je jeseni
2010 dal pobudo, da z razis-
kovanjem jame nadaljujejo.
"Marca lani smo najprej še
enkrat izmerili že raziskani
del jame, skupaj z dvorano je
dolga 210 metrov. Pričakova-
li smo, da se tunel jame za
dvorano nadaljuje, zato smo
raziskovali naprej," je pojas-
nil Pintar, ki se je z društve-
nimi kolegi intenzivno lotil
prebijanja skozi podrte skale
po sledi prepiha. Trud je bil
poplačan, ko je 20. februarja
letos prvič stopilo skozi malo
odprtino deset članov DZRJ
Ljubljana in en član Društva
za raziskovanje podzemlja
(DRP) Škofja Loka v na novo
odkrite dele jame. "Navduše-
nje je bilo veliko, saj je jama
v nadaljevanju velikih di-
menzij in bogata s kapniki.
27. februarja letos se je razis-
kovanja, merjenja in fotogra-

firanja jame udeležilo se-
demnajst jamarjev in Davor
Ambrožič, domačin iz Draž-
goš. Na tej akciji smo s trako-
vi označili prehode, da bi
jamo ob obiskih čim manj
poškodovali," je dejal Baričič. 

Zadnje meritve dolžine
jame je Gregor Pintar opra-
vil v nedeljo, povedal je:
"Skupaj z novo raziskanim
delom smo trenutno pri 1111
metrov skupne dolžine
jame, vendar meritve še niso
končane. Najnižja točka je
trinajst metrov pod vhodom,
najvišja pa 33 metrov nad
njim." Pintar je razkril še
eno posebnost Konasnice:
"Večji del jame je zapolnjen
s sedimenti, ki so vulkanske-
ga izvora. Poleg tega so bili ti
rovi včasih izjemno veliki, na
nekaterih delih vidimo origi-
nalne obrise lečaste oblike,
ki še niso podrti." 

Dvajset živalskih vrst

Vhodne dele Konasnice
gamsi uporabljajo kot občas-
no zatočišče. "Od drugih se-
salcev so v jami netopirji, kar
pet vrst smo jih do sedaj za-
beležili med prezimovanjem
od starih delov jame vse do
konca novih delov. Prav tako
smo po celi jami opazili sledi
v blatu, kosti ali spraske v
skalah, ki so jih tam pustili
polhi. Ti v jami najverjetneje
tudi prezimujejo, medtem
ko je snežno voluharico v sre-
dino novega dela jame verjet-
no zanesel vodni tok. Med
nevretenčarji smo opazili
običajne vrste, ki se zadržuje-

jo v vhodnih delih jame, kot
sta na primer metulja zobati
vrbovček in pedic, komarje
ter množico jamskih kobilic,
vendar so to vse vrste, ki se v
jame zatekajo le v delu leta,"
je povedal Primož Presetnik,
predsednik DZRJ Ljubljana.

Prave jamske živali pa so
na primer jamski hrošči, ki
jih po zaslugi večletnih raz-
iskav škofjeloškega hroščes-
lovca Bojana Koflerja v starih
delih jame poznajo kar šest.
"Od teh je še posebej imeni-
ten po najditelju poimeno-
van Koflerjev slepi brzec, za
katerega jama Konasnica
predstavlja šele drugo naj-
dišče na svetu. Biologi pred
nami, pa tudi mi smo že na-
šli le milimeter velike in sko-
raj prosojne hišice jamskih
polžev jamničarjev. Se pravi,
da je za jamo znanih dvajset
vrst živali, z dodatnimi razis-
kavami pa lahko gotovo pri-
čakujemo podaljšanje tega
seznama," je še dejal Preset-
nik.

Stari sto eno leto

"Uspeh v Konasnici je lep
prispevek k praznovanju ju-
bileja društva. Društvo za
raziskovanje jam Ljubljana
je najstarejše neprekinjeno
delujoče jamarsko društvo v
Sloveniji, 12. maja 2011 bo
staro 101 leto," je povzel
Marjan Baričič, Gregor Pin-
tar pa je sklenil: "Kar smo
do zdaj odkrili v jami, je za
nas največja nagrada. Zago-
tovo  bomo poskušali najti
še kakšno nadaljevanje, saj
že iščemo, na katerem me-
stu se porazgubi prepih. Za
zadnje odkritje pa lahko re-
čem, da nas je šokiralo bo-
gato kapniško okrasje, ki je
na primer značilno za kra-
ški svet v okolici Sežane. V
prvem delu jame namreč ni
kapnikov, temperature so
nizke, v novo odkritem delu
pa so temperature že prav
jamske: od pet do sedem
stopinj na tisoč metrih nad-
morske višine."

Sežanski barok 
na Jelovici
Članom Društva za raziskovanje jam Ljubljana je ob sodelovanju članov Društva za raziskovanje
podzemlja Škofja Loka uspelo prodreti skozi podor v nadaljevanje jame Konasnica nad Dražgošami.
Nad videnim so tudi izkušeni jamarji osupnili ...

Jamski biser

Matija Perne se je zagledal v kapnik in opazil neverjetno
podobnost, ki je lastna človeškemu izrazu ... 

Trud je bil poplačan, ko so jamarji 20. februarja letos prvič
stopili skozi malo odprtino v na novo odkrite dele jame. 

Vhod v jamo Konasnica v strmem pobočju Dražgoške gore

Prebijanje v novi del jame skozi podrte skale po sledi prepiha
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Igra narave

Odkritje novega dela jame je bilo presenečenje, Gregor Pintar mu pravi kar "sežanski barok".
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Umrla udeleženka v
prometni nesreči
Gorenjski prometni policisti so v minulem 
tednu obravnavali 38 prometnih nesreč, v 
katerih se je lažje poškodovalo pet oseb. Zadnji
februarski dan so bili obveščeni, da je umrla 
24-letna sopotnica iz prometne nesreče, ki se je
zgodila 13. februarja na cesti med Kranjem in
Naklim. To je letošnja peta žrtev prometnih 
nesreč na gorenjskih cestah. Policisti so z
alkotestom ugotovili, da je 22 voznikov zaužilo
preveč alkohola, trem večkratnim kršiteljem
predpisov pa so zasegli vozila. 

Damjana Šmid

moj pogled

Moj otrok pa trenira
Šport je nekaj krasnega tako
za otroke kot za odrasle. Če le
ne vsebuje samo športnega
duha, ampak še nekaj več.
Šport ima lahko toliko korist-
nih naukov, ki koristijo človeku
vse življenje. Zato je po svoje to
res način razmišljanja ali živ-
ljenja. K športu spadajo trener-
ji. Dober trener je zame več kot
trener. Tako kot je dober učitelj
več kot samo učitelj. Oba po-
znata otroka in se ne zanima-
ta samo za tisto področje, s ka-
terim se ukvarjata. Od trenerja
tako pričakujem, da bo znal vi-
deti otroka z vsem, kar je, celo
podobo, ne samo športni vtis.
Kakšno vprašanje o prijateljih,
o šoli, o družini, o preživljanju
prostega časa in seveda tudi to,

kakšne socialne veščine obvla-
da in razvija otrok. Kje so nje-
govi plusi in minusi? Kako se
obnaša do soigralcev, kakšen
odnos ima do treninga, do
sebe, do tekmovanja? Všeč so
mi pravila, ki jih imajo v neka-
terih klubih o obnašanju. Nič
mobilnih telefonov v garderobi,
brez staršev v garderobi, skrb
za opremo in oblačila, ki mo-
rajo biti zložena, točnost pri
prihajanju na trening in tek-
me, primerno obnašanje do tre-
nerja, soigralcev, nasprotnih
ekip ... Starši se lahko prijavijo
na individualne pogovore pri
trenerjih, ne morejo pa se vti-
kati v njihovo delo, če se nanj
ne spoznajo. Prav tako imajo
starši določena pravila tako na

tekmah kot pri opravičevanju
odsotnosti otroka. Tako otroci
kot starši se morajo držati etič-
nega kodeksa, v katerem je na-
pisano vse, kar je potrebno.
Večina s tem nima težav. Če
jih imajo, se lahko pogovorijo.
Če ne spremenijo svojega odno-
sa ali vedenja, so izključeni.
Prijetno sem bila presenečena,
kako je to urejeno pri smučar-
jih skakalcih. En sam napačno
usmerjen in iztegnjen prst po-
meni določene posledice. Ne-
kdo bi lahko rekel, saj je samo
prst. Samo sredinec ... Pa ni.
To je tudi način razmišljanja.
Zato mora biti šport vzgoja ce-
lega človeka, ne samo nekaj
mišic in spretnosti. Trening je
napredek, ne samo rezultat.

Ženska z imenom Althea je
bila tretja, ki je nasedla pre-
varantu, imenovanemu
Toni. Lahko jih je bilo še
več, vendar so se druge skri-
le, podobno, kot se niso ho-
tele razkriti v nedavnem
"mariborskem" primeru, ko
se je odkrilo, da skupina
mladeničev izsiljuje več sta-
rejših žensk, ki so na inter-
netu iskale ljubezen.
Prej, preden zapišem pogo-
vor, ki sva ga imeli z Altheo,
naj povem, da sem za mne-
nje o tako imenovanih inter-
netnih zmenkih vprašala
tudi sociologinjo A. K., ki je
nekaj časa to plat virtualne-
ga življenja intenzivno ra-
ziskovala, po rojstvu otroka
pa je vse skupaj morala za-
radi preveč obveznosti opu-
stiti. 
Takole pravi: "Na različnih
portalih v glavnem prevla-
dujejo ženske, ki imajo pra-
viloma visoko izobrazbo. Ži-
vijo v izpetem zakonu ali pa
so že ločene in se počutijo
zelo osamljene. Moških je

procentualno veliko manj,
med tam prisotnimi pa,
kako zanimivo, v večini pre-
vladujejo tisti, ki se lahko
pohvalijo le s srednješolsko
izobrazbo. Običajno so tudi
manj vešči komunikacije
kot ženske. Tisti redki, ki pa
znajo obračati besede, so
zato deležni večjega navala s
strani žensk, zato tudi lažje
izbirajo. Primer, kot je ta, ki
ga opisujete, je zato pričako-
van. Prepričana sem, da bo
tovrstnega izkoriščanja pre-
ko interneta čedalje več, zato
je na mestu opozorilo, naj
bodo uporabniki pri komu-
nikaciji z naključnimi
(ne)znanci skrajno previd-
ni."
Kot sem že zapisala, so se
zgodbe Marije, Lucije in Alt-
hee dogajale kakšno leto
pred mariborskim prime-
rom, ki je, še nedavno tega,
polnil časopise. 
Ko sem se pogovarjala z Al-
theo, sem pomislila, koliko
je še tistih, ki živijo dvojno
življenje: enega v realnosti
in enega v virtualnem svetu,
kjer počnejo stvari, ob kate-
rih se ježi koža.
Althea pa je povzela besedo:
"Nekoč sem na Googlu iska-
la pravne nasvete, ker sem
se želela pozanimati o zaple-
teni družinski situaciji, ki
sem jo imela. Namreč: v
osemdesetih letih sem spo-
znala gospoda XY, iz več kot
enoletne zveze sta se mi ro-
dili dvojčici. Oče se nikoli ni
brigal zanju, jaz pa se prav
tako nisem trudila, da bi s
pomočjo sodišča dosegla, da
bi zanju plačeval preživni-
no. Trenutno hčerki študira-
ta v tujini, kakšen dodaten
evro bi jima prav prišel. Za-
nimalo me je, ali lahko z več
kot dvajsetletnim zamikom
uveljavljam njune pravice.
Medtem ko sem si kuhala
večerjo, sem pokukala še na
'maile'. Kolegice so mi po-

slale nekaj običajnih stvari,
od fotografij golih moških
do različnih, že stokrat pre-
žvečenih smešnic. Potem
zagledam tudi 'mail' iz In-
ternetne pravne pisarne.
Spoštovana gospa, 
vsekakor lahko zahtevate vra-
čilo sredstev. Od 112.000 evrov
dalje. Iz napisanega sicer ni
razvidno, kdo je najel in od-
plačeval kredit za stanovanje,
a če ste ga vi sami ali le delno,
se lahko zahtevku prišteje še
od vas odplačani kredit. Vse to
je le osnova, bolj važno je, za
koliko sta potem to stanovanje
prodala in koliko je kdo v na-
kup le-tega vložil. S spoštova-
njem, Anton H., pravni sveto-
valec
Namrščila sem čelo. Odgo-
vor ni imel nobene zveze z
mojimi problemi. Napisala
sem mu še en 'mail'.
Spoštovana gospa,
neplačevanje preživnine je
kaznivo dejanje. Kaj pa, če bi
na MNZ podala ovadbo zoper
preživninskega zavezanca za-
radi neplačevanja preživnine?
Mogoče pa bi se obiska policije
in morebitnega kazenskega
pregona vsaj toliko ustrašil, da
bi preživnino začel plačevati.
Obstaja obrazec Gospodarske-
ga vestnika (GV 500), ki ga
izpolnite. Predlog za izvršbo
na podlagi verodostojne listi-
ne, kar pravnomočna sodba
tudi je.
V predlogu za izvršbo boste
morali navesti tudi zamudne
obresti. Če jih tisti, ki je pred-
log sestavljal, ni navedel, sodiš-
če izterja samo tisto, kar je na-
vedeno. Predlogu bi moral biti
priložen tudi izračun zamud-
nih obresti. Lahko vam jih iz-
računajo na kakšni banki (ki
pa za to zaračuna okoli 50 ev-
rov), ali pa pri kakšnem več-
jem Centru za socialno delo,
če imajo tak računalniški pro-
gram. S spoštovanjem, Anton
H., pravni svetovalec
Jaz sem mu odgovorila:

Spoštovani,
proti očetu svojih hčerk sploh
še nisem vložila tožbe za pri-
znanje očetovstva. Kakšen bi
bil prvi korak? 
Spoštovana,
vabim vas v mojo pisarno
na.....ulici, kjer bova dorekla
zadevo. Oglasite se jutri ob 11.
h. S spoštovanjem, Anton H.,
pravni svetovalec
Ulica, kjer je imel svojo pi-
sarno, je bila v bližini služ-
be. Izkoristila sem uro za
kosilo in ko je odbila enaj-
sto, sem že potrkala na vrata
Pravne svetovalnice. Odprl
mi jih je sam. Bil je visok,
lep moški, njegovi lasje so
bili brez sivih nitk, nagon-
sko sem pomislila, da si jih
mogoče barva (seveda si jih
je). S širokim nasmehom
me je povabil, naj vstopim. 
Pisarna ni bila najbolj čista,
fascikli in stari časopisi so
ležali vse križem. Stol, na
katerega sem sedla, pa je bil
zelo udoben.
Vprašal me je, če bi kavo, in
ne da bi počakal, kaj mu
bom odgovorila, je stopil do
avtomata, ki je stal na manj-
ši klubski mizici in je bil po-
krit z belo kuhinjsko krpo.
'Ženske, ki se ne grebejo za
preživnino, so redke,' je de-
jal nekako mimogrede in
me pogledal globoko v oči.
Za trenutek so se mi zašibi-
la kolena. Zdelo se mi je, kot
da me je njegov pogled raz-
galil do zadnjega kosa obla-
čila.
Imel je zelo lepe roke. Dolgi,
kirurški prsti so bili negova-
ni, nohti pristriženi in čisti.
Ljudi sem že od nekdaj rada
gledala v roke. Mogoče je bil
to kakšen podzavestni fetiš?
Potem sva kramljala o vsem,
samo o mojem problemu
ne. Ura je minila kot blisk,
meni se je že mudilo, saj
sem želela zaviti še v kanti-
no po sendvič in jogurt.

(Se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Matjaž Gregorič

Mesićeva odvetnica se
bo pritožila 
Joško Joras je novembra 2004 prek svojega
pooblaščenca, odvetnika Danijela Starmana, na
okrožnem sodišču v Kopru proti nekdanjemu
hrvaškemu predsedniku Stipetu Mesiću vložil
tožbo, v kateri je zaradi posega v dostojanstvo
ter kršitve časti in dobrega imena zahteval 
plačilo odškodnine v višini nekdanjih pet 
milijonov tolarjev oziroma današnjih 20.864
evrov. Koprsko sodišče je pred dnevi razsodilo,
da je Mesić zaradi izrečenih besed Jorasu dolžan
plačati odškodnino v višini 2000 evrov, kljub
temu pa se bo odvetnica Špela Mesesnel v
imenu svoje stranke pritožila. Mesesnelova je
namreč prepričana, da je sodišče premalo 
upoštevalo aktivno vlogo Joška Jorasa. Jorasovo
protipravno zaprtje mejnega prehoda Sečovlje je
bilo povod številnih izjav, predvsem ljudi, ki 
se zavzemajo za prijateljske odnose med
Slovenijo in Hrvaško, odvetnica utemeljuje 
odločitev za pritožbo. 

Dosodili odškodnino 
v primeru Lipa
Ljubljansko okrožno sodišče je zdaj skoraj 
23-letni Maši Gorenjec, ki je bila decembra leta
2005 poškodovana med tragičnim dogodkom
pred diskoteko Lipa v Spodnjih Pirničah, 
prisodilo 15.127 evrov odškodnine. Sodišče je
namreč odgovornost naprtilo lastniku diskoteke
Robertu Tomažu Zavašniku in njegovemu 
podjetju Roto. Gorenjčeva je med prerivanjem
pred diskoteko staknila poškodbo hrbtenice, dve
zlomljeni in dve nalomljeni vretenci, dogodek, v
katerem so tragično preminila tri mlada dekleta,
pa ji je pustil tudi psihične posledice. 
Odgovornost za dogodek je Zavašniku pred 
časom pripisalo kazensko sodišče in mu
naložilo pet let zaporne kazni za povzročitev
splošne nevarnosti. Zavašnik, ki bi moral junija
2009 za rešetke, se od takrat skriva pred roko
pravice. 

petek, 11. marca 2011

Pasti interneta

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

Jože Košnjek

med sosedi
Prejšnji teden sem pisal o
zelo dobro organizirani in 
obiskani proslavi v počasti-
tev slovenskega kulturnega
praznika, ki sta jo Slovensko
kulturno središče Planika in
Glasbena šola Tomaž Hol-
mar organizirala v obnovljeni
stari mlekarni sredi Ukev/
Ugovizza. Otroci so igrali in
peli slovensko, kar obeta, da
je slovenščina tudi na naši za-
hodni meji med jeziki pri-
hodnosti. V okrog 20 kilome-
trov dolgi dolini od Trbiža/
Tarvisio do Tabelj/Pontebba
živi blizu tisoč Slovencev.
Največ jih je v Ukvah, v Žab-
nicah /Camporosso in v Ovčji
vasi/Valbruna, nekaj pa na
Trbižu. Ob Slovencih in
Nemcih, ki so avtohtoni pre-
bivalci doline, so tu zgradili
svoje domove tudi Furlani in
po letu 1919 Italijani. Sloven-
ci in Nemci, ki so bili do kon-

ca prve svetovne vojne v veči-
ni, so se zaradi fašizma mno-
žično izseljevali. Nemci v Av-
strijo, Slovenci pa v tedanjo
Jugoslavijo ali v prekomorske
države, največ v Združene dr-
žave Amerike in v Argentino.
Državne uradnike slovenske
narodnosti je oblast preselila
v notranjost Italije. 

V Kanalski dolini učijo slo-
venščino učitelji iz Slovenije,
saj domačih ni. V vrtcih in
osnovnih šolah ji namenjajo
dve šolski uri na teden, tudi v
okviru čezmejnega progra-
ma Tri roke - Tre mani, tečaje 
slovenščine pa organizira še
Slovensko kulturno središče
Planika. Slovenščino najdlje

poučuje rojena Ljubljančanka
Alma Hlede - Prešeren, ki se
je pred 38 leti poročila z Jan-
kom Prešernom iz zavedne
trbiške slovenske družine. 
O Almi, ki že leta s pesmijo 
in igro navdušuje otroke in 
starejše za slovenščino, bom
pisal kasneje. Tokrat bom 
napisal nekoliko več o dveh

Gorenjkah, ki učita slovenšči-
ne kanalsko mladež. To sta
Eva Gregorčič s Hrušice, ki
po dve šolski uri na teden po-
učuje slovenščino na osnovni
šoli v Ukvah, in Jana Madon -
Brojan iz Begunj, ki v okviru
programa Tri roke prihaja vsak
teden med učence osnovne
šole v Žabnicah, za prav toliko
časa pa gre vsak teden tudi na
ljudsko šolo v Čajni pod Do-
bračem/Noetsch im Gailtal v
Ziljski dolini v Avstriji. Pove-
dali sta, da ju na šolah italijan-
ski kolegi ne gledajo postrani,
ampak jima pomagajo. V Uk-
vah so Evi dodelili več ur, da je
otroke lahko bolje pripravila
za nastop na proslavi. Sicer
pa je treba pouk prilagoditi
otrokom in ga narediti zani-
mivega. Slovenščino imajo
radi. Skozi gibanje, risanje in 
pesem se lahko otroci največ
naučijo, je poudarila Jana. 

Miha Naglič

"S prekrižanimi nogami je
sedela na ogromnem be-
lem kavču nad razkošno
belo preprogo in koketno
drgnila s stegni. Ustnice so
bile rdeče kot jagode, lasje v
barvi nekje med zlato in
platinasto, veke vijoličaste
in ob straneh tudi malo
modre. Živahne kretnje,
geste, mimika, vse ji je de-
lovalo. Če se ne bi zavedal,
da ji je sedemindevetdeset
let, bi verjel, da me osvaja."
Ja, če jih ne bi imela že 97,
bi človek pomislil, da gre za
opis igralke Sharon Stone
in njenega legendarnega
razmika nog v filmu Prvin-
ski nagon. Tako pa je pred
nami opis še večje legende,
nemške režiserke, igralke
in fotografinje Leni Riefen-
stahl (1902-2003), opisuje
pa jo Tomo Križnar v pr-
vem odstavku svoje nove
knjige Nafta in voda. Obis-
kal jo je oktobra 1999 na
njenem bavarskem domu
in jo nagovoril, naj se zav-
zame za Nube, ki jih je v
šestdesetih in sedemdese-
tih s svojimi knjigami in fo-
tografijami povzdignila v
svetovno senzacijo, kmalu
zatem pa so postali žrtve
genocida, ki ga nad njimi
izvaja arabska oblast v Su-
danu. Leni je naslednje leto
res odšla v Sudan, peljali so
jo v eno od "koncentracij-
skih" taborišč za črne staro-
selce, a ko je hotela naprej
med še svobodne Nube, je

helikopter strmoglavil in je
nesrečo komaj preživela ter
umrla tri leta pozneje, stara
101 leto ...
Knjiga je polna opisov tudi
manj atraktivnih, zato pa
hudo nesrečnih črnih
žensk; starejše pobijajo,
mlade posiljujejo, deklice
ugrabljajo in jih v "pre-
vzgojnih" taboriščih vzgaja-
jo za priležnice in "mater-
nice" za rojevanje arabskih
otrok. Moškim se ne godi
nič bolje; dečke ugrabljajo
za janičarje, vsi drugi so za-
pisani smrti. Njihova nago-
ta, ki jo je opevala Leni, je z
islamskega vidika sramota
za državo in eden od razlo-
gov, zakaj je treba te ljudi
iztrebiti ali obleči, pred-
vsem pa jih pregnati z nji-
hovih ozemelj, pod kateri-
mi se skrivajo velike zaloge
nafte in vode. Ko jih je
Tomo obiskal prvič, s kole-
som, so še prebivali v raj-
skem vrtu. Z njimi je živel.
"Z njimi sem pil najbolj
osvežujoče napitke, jedel
najbolj okusne zrezke, di-
hal najbolj sproščeno in
globoko, spal in sanjal naj-
bolj fantastične sanje. Na
nagoto sem se navadil tako
lahko, kot se navadiš na na-
goto krav. Tudi sam sem se
slekel. Zakaj le bi bil oble-
čen v deželi nagih krav in
nagih ljudi. In potem sem
kar naprej dobival izkušnje,
da obleka sploh ni tisto, kar
naredi človeka. Tako kot ga
ne naredi kalašnikovka. Po
vrnitvi domov sem imel o

nagih nomadskih ljudeh
seveda povsem drugo mne-
nje kot moja mama, ki ji je
obleka vedno toliko pome-
nila, da me je, odkar pom-
nim, silila lepo oblačiti se.
Tako nasilno silila, da sem
odreagiral v povsem na-
sprotno smer."
Sudanski realnosti, ki jo
prežema moški totalitari-
zem, avtor ves čas zoper-
stavlja slovensko, prežeto s
"feministično inkvizicijo".
Gre za izjemno močno in-
stitucijo znotraj slovenske
družbe, ki jo je postavil del
žensk, zlasti mater samo-
hranilk; te v hotenju, da
ohranijo monopol nad otro-
ki in sistem preživnin, v na-
vezi s socialnimi delavka-
mi, sodnicami in drugimi
vplivnimi javnimi ženska-
mi preprečujejo, da bi po
ločitvi staršev za otroka skr-
bel oče. To je pri nas načel-
no mogoče, v praksi pa sko-
rajda ne; taka je tudi oseb-
na izkušnja Toma Križnar-
ja, ki pa je dovolj korajžen,
da si je upal dregniti v to
tabu temo. Tudi sicer mu
ne zmanjka izvirnih pogle-
dov, razlag in predlogov.
"Imam dve ideji. Ena je za

resne, druga pa za manj
resne. Predlagam, da politi-
ki vzamejo k sebi domov
kakšnega predstavnika afri-
škega ljudstva kova Sulei-
mana Jamousa in živijo ne-
kaj časa z njim. Hkrati pa
predlagam, da mi, navadni
ljudje, tisti, ki nismo zado-
voljni s partnerji, dobimo
pravico do še enega part-
nerja - tako moški kot žen-
ske. Pod pogojem, da ga
vzamemo iz Afrike. Tako bi
lahko pomagali rešiti soci-
alni problem. In bi pridobi-
li vsi. Sprostile bi se elek-
trarne energije v ljudeh, ki
so zdaj blokirane in zavrte.
Za Afričane bi bilo pa sploh
dobro, da pridejo in dobijo
več izkušenj z nami. Morda
bi nas lažje razumeli in
nam lažje oprostili ..." Ja,
kaj naj rečem? Ideja je do-
bra, hkrati pa je gotovo, da
bi naša feministična inkvi-
zicija v navezi s katoliško
storili vse, da bi jo zatrli, še
preden bi se udejanjila ...
Kakorkoli že, Tomo Križ-
nar, ta neutrudni svetovni
popotnik, borec za človeko-
ve pravice in gorenjski ro-
jak iz Naklega, si že vrsto
let prizadeva, da bi nas
zdramil iz našega lažnega
resničnostnega šova in opo-
zarja na tistega pravega, ki
se dogaja v Sudanu in še
kje, v katerem ljudi ubijajo,
jih posiljujejo, zapirajo v ta-
borišča. Iz naše apatije nas
bo skušal zdramiti tudi na
bližnji Glasovi preji. Vab-
ljeni!

Knjige in knjigoljubi (89)

Nafta in voda
Tomo Križnar, Nafta in
voda, samozaložba, 
Naklo, 2010, 480 strani
(+ slikovne pole), 
39 evrov, 
www.tomokriznar.com

Slovenci v zamejstvu (237)

Eva in Jana učita v Ukvah in Žabnicah

Jana Madon - Brojan z otroki iz Žabnic

Ovitek knjige

Tomo Križnar in Mia Farrow (Connecticut, decembra
2010), mala legenda iz Mesteca Peyton, zdaj velika borka
za človekove pravice v Sudanu

Domačini v Jebel Marri, Darfur, obkrožajo Toma Križnarja
in mu poročajo, kaj se dogaja.

Eva Gregorčič
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razgled

Začel se je pozneje kot druga
leta, a kot vedno: po pustu
post. Tele vrstice so napisane
na pepelnico, objavljene pa
na prvi petek v postu. Ob
tem se postavlja vprašanje,
kaj nam post danes sploh še
pomeni in kako ga praktici-
rati? Zato poglejmo - da bi
lahko potem primerjali -
kako so se ga držali nekoč. V
nekem članku, ki ga je Gore-
njec Fran S. Finžgar napisal
za Ljubljanski dnevnik leta
1952, a ga ta ni objavil, se je
pisatelj spominjal, kako so se
na Gorenjskem postili v nje-
govih otroških letih, torej
pred 1900. "Mi starčki ta
post še dobro pomnimo. Bli-
zu polnoči pred pepelnico so
zapeli zvonovi in z resnim
glasom vernike opozorili:
Post!!! In verniki so ga izpol-

njevali z vso resnobo in živo
vero. S pepelnično sredo je
bil za 40 dni v vseh vernih
družinah konec vsake mesne
jedi. Nihče ni okusil koščka
mesa, nihče ni uporabil kan-
čka prašičeve masti za zabe-
lo. Tudi rano jutranje kosilo
je bilo odmaknjeno do dese-
te ure. Opoldanskega obeda
ni bilo več. Šele popoldne
skromna sočivna južina.
Tako pritrgovanje v jedi, tak
resnoben post so verniki na
podeželju, nekdaj - še za mo-
jih mladih let, vsi natančno
držali. Toda ta res strogi post
ni bil ljudem na škodo zdrav-
ju. Modri zdravniki so pisali,
da je tak zdržek od mesovja
zdravju le v korist."
Bi danes takšno disciplino
pri jedi sploh še zmogli? Po
mojem ne, pa ne zaradi take-
ga načina prehranjevanja,
ampak zaradi spremenjene-
ga načina življenja. Stvar je v
tem, da je kmečka družina
živela in delala skupaj. Člo-
vek se lažje "disciplinira", če
to počne skupaj z drugimi in
v takem primeru "rano jutra-
nje kosilo", odmaknjeno tja
do desete ure, sploh ni pro-
blem. Opoldanskega obeda
večina tako ali tako nima več
in "skromna sočivna južina"
enkrat popoldne sploh ne bi
bila napačna. A stvar je v
tem, da ima danes skoraj
vsak član družine drugačen
dnevni red in večina je zdo-
ma, vsak na drugem kraju.
Kje pa boš dobil ob desetih
dopoldne rano jutranje kosi-
lo, kdo bi ga pripravil? In v
kateri gostilni bi ti bili pri-
pravljeni popoldne postreči
le s skromno sočivno južino?
Take reči so kuhale naše ba-
bice po naročilu izročila, za
(i)zbrano družbo ob domači

mizi. Danes takšna praksa
nebi bila skromnost, bila bi
velik luksuz, ki bi bil vrh tega
še visoko v trendu zdravega
načina življenja!
Danes si lahko v primerjavi s
Finžgarjevim "strogim" po-
stom privoščimo le še kake
"delne" poste v slogu "40 dni
brez alkohola", "manj žri in
več se giblji" ipd. Že to je ve-
lik dosežek. Tudi Cerkev
sama je v zadnjih nekaj deset-
letjih v postnih zahtevah več
kot popustila. Od vernikov
pričakuje, da se le v dveh od
štiridesetih dni "zdržijo"
mesa (razen ribjega) in ne
najejo povsem "do sitega".
Pa še to pričakuje le od tistih,
ki so stari od 18 do 60 let in
zdravi. Kakšen popust v pri-
merjavi s Finžgarjevim po-
stom izpred stotih let! Cer-
kev sicer priporoča dodatne,
fakultativne "zdržke". Poleg
zdržka od mesa so še druge
možnosti: zdržek od sladka-
rij in poobedkov, od kave ali
kajenja, od televizije, raču-
nalnika in podobnih reči (za
katere je stric mojega očeta,
ki je bil duhovnik stare sorte,
še v letih drugega vatikan-
skega koncila pridigal, da so
hudičevo delo). Namesto se-
denja pred televizijskimi in
računalniškimi zasloni lahko
več časa posvetimo stikom z
bližnjimi ... Cerkev pričaku-
je, da v postu več časa name-
nimo pomoči tistim, ki so
tega potrebni; posebni skrbi
za koga v bližini, ki je ostarel,
bolan, osamljen, reven ...
Predvsem pa naj bi bili v tem
času bolj pobožni, več molili,
brali Sveto pismo ... K temu
lahko dodam samo: tudi si-
cer več brali in premišljevali,
ne le o svetih, tudi o posvet-
nih rečeh.

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Fritz Schoderman kljub vsem
možnim domišljenim strate-
škim izpeljavam vse do zadnje-
ga ni natanko vedel, kako bo
odigral svojo vlogo. V mislih je
sledil Vasiliju, zdaj se že gotovo
smuka med barakami, še malo
pa bo srečal Reinharda, zdaj
bosta dva, ki se bosta spopadla
s podivjanim metežem, družno
bosta zavihala ovratnike, tlači-
la v žepe premrle roke, njuna
vroča sapa bo izginjala v vetru,
kot da nista izdihnila zraka,
spotikala se bosta drug za dru-
gim, vojak bo utiral gaz, miril
bo ujetnikovo nezaupljivost,
ker ga bo vodil po neznani poti,
kot duhova bosta smukala med
smrekami, ko bosta naredila
velik ovinek okoli taborišča.
Vreme bo njun največji zavez-
nik, vojaki bodo v takem poza-

bili na posebno nočno stražo.
Še tisti, ki se dolžnostim ne
bodo mogli izogniti, bodo mrko
bolščali v temo, se borili s span-
cem bolj kot z mrazom, pred-
vsem pa jim bodo snežne krpke
nenehno meglile pogled. Pa ni
bilo čisto tako. Fritz ni mogel
vedeti za prstan, ki ga je Vasilij
izročil Reinhardu, še preden ga
je ta potegnil za vogal. Zableš-
čale so se vojakove oči, kot da se
je v njih ujel odsev zlata, dobro,
dobro, je momljal, kar za
mano, danes greva po drugi
poti, nevarno je tam spodaj, vo-
jaki sicer ždijo na toplem, a
kakšen vztrajnež nama lahko
preseka pot, nehaj se že ozirati,
saj nama nihče ne sledi, je pre-
pričeval Vasilija, ko sta za hip
stopila vštric. A ta je kljub temu
nemirno begal s pogledom, ni

prvič, da mu vojak pomaga iz
taborišča, a doslej je vse to počel
z zaupanjem v neznane sile, ki
mu stojijo ob strani. 
Tokrat ga je obhajala grozeča
slutnja, da se bo zgodilo nekaj,
kar ne bo prizadelo le njega,
ampak predvsem Katjo. In res
je bila prav ona tista, ki ji je
Fritz namenil najhujši udarec,
čeprav jo je pustil pri življenju.
Nikoli ni Vasilij izvedel, kaj jo
je doletelo, kot tudi kasneje ni
razumel njenega izmikanja,
da je njuno slovo poteklo brez
besed in tudi tedaj, ko ji je od
doma pisal pisma, nanje niko-
li ni prejel odgovora. In tudi če
bi Reinhard zaslutil, kaj na-
merava storiti tisti zategli
Schoderman, kot ga je sam pri
sebi imenoval, bi težko prepre-
čil razplet usodnih dogodkov.

Lahko se je hranil z občute-
njem moči, ko je usmeril puško
v presenečenega Vasilija, si re-
kel, da mora konec koncev reši-
ti predvsem samega sebe, če-
prav ni ustrelil in je celo nekaj
dni za tem ujetniku vrnil pr-
stan, kot da bi s tem svoji duši
kupoval odpustek. Vojak je,
ubogati mora ukaze, lahko bi
počil ujetnika, izpolnil Fritzo-
vo zahtevo. Opravi z njim na
samem, poskrbi, da truplo izgi-
ne, nihče ne bo spraševal po
njem, pač eden več ali manj, ki
ga je pokosil tifus. Zapletena je
bila igra, za katero se je odločil
vojak, moral bi te počiti, a ne
morem, je prostodušno priznal
Vasiliju, ko je obrnil cev proti
tlom. Vojak sem in vojak stre-
lja na bojišču, vihti bajonet
nad tistim, ki mu streže po živ-

ljenju, tudi vojna ima svoja
pravila, naj se vrne domov kot
zmagovalec ali poraženec, na
neoboroženega človeka ne bo
streljal. Izmislil si bo izgovor,
moškega je našel tavajočega
med barakami, vročična blod-
nja ga je kot mesečnika odnes-
la golega v snežni metež. Vasi-
lij je doumel, da mu vojak po-
nuja roko, lahko bi sicer posku-
sil zbežati, se s pestmi spravil
nad njega ali tvegal strel v hr-
bet, ko bi izginjal v gozdu. Ni
vprašal, kdo ga je naročil po-
spraviti, ujetnik tega vendar ne
more vprašati, mogoče je voja-
ku nekdo dihal za vrat, odkril
njegove nakane, oba sta v pa-
sti, in če ne bo začel slačiti ob-
leke, bosta oba plačala ceno za
prekršek.

(se nadaljuje)

Vaš razgled

petek, 11. marca 2011

Šepetalnica za veter (37)

Postne priložnosti

Po uspehu ekipe naših smučarjev skakalcev je nekdanji nogometaš, sedaj
pa na kranjski občini zadolžen za področje športa, Marko Trebec dokazal,
da vestno spremlja njihove uspehe. Na pustni torek se je oblekel kar v
skakalca in za to požel številne čestitke, tudi župana Mohorja Bogataja. 
Če bo novo športno kariero začel prihodnji teden na velikanki v Planici, 
še ni upal napovedati. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič

Minuli konec je okoli petnajst tisoč ljubiteljev smučanja obiskalo Kranjsko
Goro, kjer so moči merili najboljši veleslalomisti in slalomisti sveta. 
Na koncu so slavili švicarski in avstrijski navijači, pa tudi Slovenci smo 
navdušeni pospremili šesto mesto Mitje Valenčiča. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič
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EKSPLOZIJA ZABAVE 

V Kranjski Gori so nastopili številni
glasbeniki domače in tuje scene na
XL party, ki poteka vzporedno s 
svetovnim pokalom v alpskem smu-
čanju. 

22

LJUDJE

BLED IMA ZVEZDE

Takšen je naslov zabavnega veče-
ra, ki so ga pripravili študentje
Višje strokovne šole za gostinstvo
in turizem Bled, občutek tistega
iz preteklosti - spet bo vse kot ne-
koč, pa boste lahko doživeli na
RetroFestu.

PRAZNOVANJA

TOKRAT 
V DOMAČI HIŠI

Poroka, rojstvo in upokojitev. In to
vse v naši časopisni hiši. Na foto-
grafiji najmlajši Glasov upokojenec
Stojan Saje, v novem kolesarskem
dresu domače hiše. / Foto: AB
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GLASOV ODER, KINO

aprej je publiko
ogrevala kranj-
ska pop, rok za-
sedba The Tide,
ki se je predstavi-

la s svojim zadnjim albu-
mom Kings of the Hill, prav
tako pa niso manjkale sklad-
be z njihovega prvenca.
Kranjskogorski oder so nato,
kot je že v tradiciji, zasedli
člani slovenske smučarske
glasbene zasedbe - Slo Music
Ski Team Band, med kateri-
mi je navdušila Irena Vr-
čkovnik, ki je zapela pesem
Simply the Best. Kot duo sta
nastopila Manca Špik in mi-
nister Patrik Vlačič v vlogi
bas kitarista, za prijetno pre-
senečenje pa je poskrbel tudi
Tomi Meglič, pevec skupine
Siddharta, ki se je na odru
pojavil nenapovedano s pes-
mijo Od višine se zvrti.

V soboto je svoj koncertni
krst doživela tudi nova rokov-
ska skupina Jelen Band, kate-
ro sestavljajo znani glasbeniki,
med njimi Matjaž Jelen (bivši
Šank Rock). S kitarskim zvo-
kom je zažigala še ljubljanska
zasedba Big Foot Mama, nato
pa je mikrofon prevzel doma-
čin, raper Chorchyp, ki je rav-
nokar izdal svoj prvi samosto-
jen album z naslovom Pot sa-
muraja in hkrati poskrbel tudi
za presenečenje na 'velikem

platnu' - z uvodnikom v do-
kumentarni film 'The Way of
the Samurai, ki bo na televi-
zijske ekrane prišel kmalu.

Zvezda večera je bil vsekakor
nemški duo Snap. Le kdo se
ne spomni časov, ko so prva
mesta na svetovnih lestvicah

zasedale skladbe I've Got the
Power, Rhythm is a Dancer,
Oops up?

Dogajanje na zunanjem
odru je zaključil ATFC iz Ve-
like Britanije, na XL -after
partyu pa so do 'poznih' ju-
tranjih ur dvigovali srčni
utrip še didžeji plesne glasbe
- Delight Division (Gray in
Erwin Creeg), Matthew
Hoag in Alex Flatner.

Že v popoldanskem času
razvpite sobote pa je poteka-
lo tudi tradicionalno smučar-
sko prvenstvo glasbenikov v
veleslalomu. V kategoriji
mladih je slavil Matija Seliš-
nik, v srednji Bor Zuljan, sta-
rejši Jaka Matijov, pri dekle-
tih pa je bila zlata Lia Zuljan.

EKSPLOZIJA ZABAVE 
ZA VSE OKUSE
Na enem izmed največjih odrov v Sloveniji so v Kranjski Gori nastopili številni glasbeniki domače in
tuje scene. XL party - prireditev, ki poteka vzporedno s svetovnim pokalom v alpskem smučanju, je
konec tedna zvečer v svoje nedrje privabila nekaj več kot pet tisoč obiskovalcev.

Anka Bulovec
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Petek, 11. 3.
20.10, 22.40 DEBELA MAMA 3
18.20, 20.40, 23.00 DIVJA VOŽNJA 3D
19.10 JUTRANJE VESELJE
16.40, 21.30, 23.59
MOJA NEPRAVA ŽENA
16.15, 21.10, 23.40 NEZNANEC
18.50 PRAVI POGUM
15.30, 17.50 RANGO, sinh.
16.20, 18.40, 21.00, 23.20 USODNI
16.10 ZLATOLASKA 3D

Sobota, 12. 3.
20.10, 22.40 DEBELA MAMA 3
13.40, 18.20, 20.40, 23.00
DIVJA VOŽNJA 3D
19.10 JUTRANJE VESELJE

12.00, 16.40, 21.30, 23.59
MOJA NEPRAVA ŽENA
13.45, 16.15, 21.10, 23.40
NEZNANEC
18.50 PRAVI POGUM
10.50, 13.10, 15.30, 17.50
RANGO, sinh.
12.10, 16.20, 18.40, 21.00, 23.20
USODNI
11.30, 16.10 ZLATOLASKA 3D

Nedelja, 13. 3.
20.10 DEBELA MAMA 3
13.40, 18.20, 20.40 DIVJA VOŽNJA 3D
19.10 JUTRANJE VESELJE
12.00, 16.40, 21.30
MOJA NEPRAVA ŽENA
13.45, 16.15, 21.10 NEZNANEC
18.50 PRAVI POGUM

10.50, 13.10, 15.30, 17.50
RANGO, sinh.
12.10, 16.20, 18.40, 21.00 USODNI
11.30, 16.10 ZLATOLASKA 3D

Ponedeljek, 14. 3.
20.10 DEBELA MAMA 3
18.20, 20.40 DIVJA VOŽNJA 3D
19.10 JUTRANJE VESELJE
16.40, 21.30 MOJA NEPRAVA ŽENA
16.15, 21.10 NEZNANEC
18.50 PRAVI POGUM
15.30, 17.50 RANGO, sinh.
16.20, 18.40, 21.00 USODNI
16.10 ZLATOLASKA 3D

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

KINO SPORED

Irena Vrčkovnik je Simply the Best.

Dy Gray (Delight Devision) v družbi legendarnega dua Snap

Jelen band je v Kranjski Gori doživel svoj koncertni prvenec.
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ečji del tokratne
razstave slik Jo-
žeta Tisnikarja
ste pripeljali s se-
boj iz Slovenj

Gradca, kjer se je v galeriji
izoblikovala pomembna
zbirka Tisnikarjevih umet-
niških del ...

"Koroška galerija likovnih
umetnosti je s slikarjem Jo-
žetom Tisnikarjem poveza-
na vse od začetkov avtorjeve-
ga ustvarjanja. K akademske-
mu slikarju Karlu Pečku ga
je kot mladega nadobudnega
ustvarjalca v šestdesetih letih
prejšnjega stoletja pripeljal
primarij slovenjegraške bol-
nišnice dr. Stane Strnad.
Pečko se je takoj zavzel za
Tisnikarja, saj je v njem videl
nekaj posebnega, prepoznal
je njegovo izrazito avtorsko
poetiko, hkrati pa ga je znal
na prefinjen način voditi, naj
slika svoje okolje, tisto, kar
mu leži na duši in bi rad iz-
povedal. Tako ga je na pri-
mer tudi spodbudil, naj slika
motive iz prosekture. 

Tisnikar je tako vseskozi
sodeloval z galerijo, ta ga je
podpirala s prvimi razstava-
mi, ob tem pa je spontano
nastajala tudi naša zbirka.
Avtor je številna svoja dela
podaril galeriji, zadnja leta
smo nekaj pomembnejših
del tudi odkupili, za simbo-
lično ceno pa so nam njego-
va najzgodnejša dela odsto-
pili tudi dediči Staneta Str-
nada."

Tisnikar je bil močno pove-
zan z domačim okoljem.

"Lahko rečem, da je nje-
gov domači kraj naredil Tis-
nikarja, saj je likovno dozo-
rel lahko le v okolju, kjer je
imel primerno spodbudo s
strani Karla Pečka in galeri-
je, od koder je preko prvih
monografij kasneje doživel

tudi mednarodni uspeh. Ko
pa gre za umestitev Tisnikar-
ja v Sloveniji, sama rada re-
čem, da tako, kot imajo Nor-
vežani Edvarda Muncha,
imamo Slovenci Jožeta Tis-
nikarja, z njegovo zgodbo,
življenjsko izkušnjo, ki je
bila konec koncev tudi odlo-
čilna za njegovo ustvarjal-
nost." 

Koliko slikarjevih del je v
zbirki galerije in koliko ste
jih namenili za razstavo v
Kranju?

"V galeriji imamo šestde-
set Tisnikarjevih del, od ka-
terih smo jih šestindvajset
pripeljali na tokratno razsta-
vo v Kranj. Ob tem moram
poudariti, da ima daleč naj-
večjo zbirko njegovih del v
lasti vaš someščan Alojz Ov-
senik. Naša galerija tudi vsa
ta dela vodi v registru in jih
je okrog sto trideset. Lahko
rečem, da dobro poznamo
fundus te izjemne zasebne

zbirke in devet del smo
vključili tudi v to razstavo.
Tu moram poudariti, da je
zbirka Alojza Ovsenika jav-
no dostopna, v času razstave
v Galeriji Prešernovih nagra-
jencev pa si jo ob predhodni
najavi lahko tudi ogledate.
Gre za izjemno zbirko, velik
prispevek zbiratelja, ki je bil
slikarju zelo naklonjen in je
z njim tudi dolga leta prijate-
ljeval."

Sicer pa je v Kranju nekaj
ljubiteljev Tisnikarjevih
slik, ki ste jih tudi umestili
na razstavo, mar ne?

"Tako je. Vsaj pet, šest tu-
kaj predstavljenih del je last
zasebnih lastnikov iz Kranja
in okolice. Lahko bi celo re-
kla, da nismo samo Korošci
naklonjeni Tisnikarjevi po-
etiki, ta je blizu tudi Koroš-
cem v Avstriji in vam, Go-
renjcem. Mogoče se niti ne
zavedamo, kako smo značaj-
sko med seboj povezani."

Razstava je tokrat preplet
javnega in zasebnega zbira-
teljstva ... 

"Prepričana sem, da bi tudi
Jože bil vesel take kombinaci-
je. Za razstavo smo izbirali
tako njegove tipične motive iz
prosekture, tu so tudi njegovi
značilni motivi živali, ki so
kot ljudje zapisani minljivo-
sti, na ogled so njegovi spre-
vodi, ki so nastali v devetdese-
tih letih in so rezultat njegove
občutljivosti dogajanja v sve-
tu. Takrat so kolone beguncev
odhajale iz Bosne ... Tisnikar
je bil dober in pronicljiv opa-
zovalec, čeprav je slikal vedno
doma za zagrnjenim oknom
ob umetni svetlobi.

Na ogled so predvsem dela
v tehniki olje in tempera na
platnu, nekaj del začetnega
obdobja na vezanih ploščah,
za pokušino pa smo postavi-
li tudi tri risbe. Tu so tako sli-
ke iz šestdesetih let, kot tiste,
ki jih je ustvaril le nekaj ted-
nov in dni pred smrtjo."

POETIKA KOROŠKE IN
GORENJSKE 
V Galeriji Prešernovih nagrajencev za likovno umetnost v Kranju bodo danes zvečer odprli razstavo
del slikarja Jožeta Tisnikarja (1928-1998). Pogovarjal sem se z avtorico razstave Mileno Zlatar iz 
Koroške galerije likovnih umetnosti iz Slovenj Gradca.

Igor Kavčič

V

Umetnostna zgodovinarka Milena Zlatar, kustosinja v Koroški galeriji likovnih umetnosti,
je v sodelovanju z Markom Arnežem postavila tokratno razstavo del Jožeta Tisnikarja. 

Žiri

Premiera Dunda Maroja

Jutri, v soboto, 12. marca, ob 19.30 bodo v dvorani DPD
Svoboda v Žireh premierno uprizorili predstavo Dundo
Maroje, ki jo je režirala Nadja Strajnar Zadnik. Že danes, v
petek, bo v isti dvorani, prav tako ob 19.30 že na sporedu
predpremiera. I. K.

Radovljica

Razstava Mojce Makuc 

Danes, v petek, 11. marca, ob 19. uri bo v galeriji Šivčeve
hiše odprtje razstave del oblikovalke Mojce Makuc. Na-
slov razstave je Štola, Oblačilni nakit, Zastiranja, Bela sraj-
ca, avtorico bo predstavila Karin Košak Arzenšek, v progra-
mu pa bo nastopil harmonikar Gašper Primožič. I. K.

Za zaprtimi vrati: Musevski, Jevnikarjeva in Slaparjeva 

utri bodo na odru Pre-
šernovega gledališča
premiero uprizorili
dramo Zaprta vrata
Jean-Paula Sartra.
Odrsko delo, ki je na-

stalo leta 1944, lahko danes,
v času javnega razkrivanja
zasebnosti, znova beremo s
svežimi očmi. Njegova govo-
rica je presenetljivo skladna
s sodobnimi medijskimi po-
dobami, sporočilo pa se zato
še bolj živo zareže v nas. Kaj
je človek človeku? 

Garcin, Estelle in Ines se
po smrti znajdejo v sobi s
tremi naslanjači, iz katere,
kot kmalu ugotovijo, ne mo-
rejo oditi, vanjo pa tudi ni-
hče več ne bo prišel. Hitro
jim je jasno, da gre za iz-

ključno njihov zasebni
aranžma v peklu. Sprva se
sprašujejo, zakaj so se prav
oni znašli skupaj. Gre za
golo naključje ali za vnaprej
pripravljen in skrbno pre-
mišljen načrt? Izkaže se, da
peklenski sistem očitno de-
luje po točno določenem
ključu in z natančno določe-
nim namenom ...

Dramo je režiral Marko
Bulc, predstavnik mlajše ge-
neracije slovenskih režiser-
jev, ki je slovensko gledali-
ško sceno razburkal tako z
odmevnimi avtorskimi pro-
jekti kot tudi s komercialno
uspešnico Čefurji raus!. Na
sceni Damirja Leventića, v
kostumografiji Mateje Bene-
detti in ob glasbi Boštjana
Narata igrajo Peter Musev-
ski, Matjaž Višnar, Vesna
Jevnikar in Vesna Slapar.

V PREŠERNOVEM
ZAPRTA VRATA 
Ne, Prešernovo gledališče ne zapira vrat, pač pa
premierno uprizarja temeljno delo francoskega
eksistencializma.

Igor Kavčič

J

Jean Paul Sartre

Režija in 
priredba besedila

Marko Bulc 

Igrajo
Peter Musevski

Matjaž Višnar
Vesna Jevnikar

Vesna Slapar

Premiera 12. marca 2011Sezona 2010/2011
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ravzaprav je bil
vrstni red sledeč:
najprej je družina
Mlakar Baldasin v

Žireh dobila novega dru-
žinskega člana, potem je
prišel težko pričakovani
petek, ko se je v zabavnem
stilu od nas poslovil novi-
narski kolega Stojan Saje,
dan kasneje pa sta se poro-
čila še novinarja Gorenj-
skega glasa Ana Hartman
in Simon Šubic.

Simon izvira iz Hrastja,
Ana s Suhe pri Škofji Loki,
skupen dom sta si ustvarila
v Stražišču. Spoznala sta se
pred šestimi leti ravno v
naši časopisni hiši, ko je te-
daj še študentka novinarstva
Ana prišla na obvezno prak-
so. In potem je pri Gorenj-
cu, kot ljubkovalno časopis
imenujejo naši bralci, tudi
ostala - tako kot nekaj let
pred tem Simon. Tudi o po-
roki sta razmišljala že dlje
časa, na koncu je odločitev
padla zelo na hitro. Kljub
temu so jima šli na Upravni
enoti Kranj na roko in pri-
sluhnili njuni nenadni želji,
za kar se jim še posebej za-
hvaljujeta. Poroka je bila
preprosta in v ožjem družin-
skem krogu. Tako civilni kot
cerkveni obred je potekal na
Šmarjetni gori, sledilo je po-
ročno kosilo v tamkajšnjem
hotelu. S poroko sta marsi-
koga presenetila, saj je nista
obešala na veliki zvon. "Bilo
je preprosto in prijetno, tako
kot sva želela," povesta sedaj
zakonca Šubic. In da je za-
deva še bolj praznična za
mladoporočenca, je nevesta
ravno v tem tednu dopolnila
28 let, medtem ko jih ima
Simon 36. 

Dan pred poroko pa je za
sodelavce v naši hiši pripra-
vil zabavo ob upokojitvi naš
dolgoletni sodelavec, novi-
nar Stojan Saje. Nekaj zani-
mivih štorij smo izvedeli kar
iz njegovih ust, poskrbel je
za pravo kulinarično doživet-
je, pripravil celo krajši pro-
gram. Humorni del je k pro-
gramu doprinesel še novi-
narski trio Igor Kavčič, Si-
mon Šubic in Matjaž Grego-
rič, ki so najnovejšemu upo-
kojencu naše časopisne hiše
pripravili pravo 'kvizkoteko'

z naslovom Kdo je skriti
gost?. Glavna nagrada: upo-
kojitev po novi upokojitveni
zakonodaji.

Stojan je v času svojega
novinarskega službovanja
pri Gorenjskem glasu pokri-
val področje civilne zaščite,
pisal o vojski, slovenskem al-
pinizmu, najraje o društvih,
pa potem poročal o občinah
Jesenice, Naklo, Preddvor,
Žirovnica in nazadnje iz Tr-
žiča. Sodelavci ga poznamo
po njegovi ljubezni do toplic
in Ljutomera, nekateri smo
na zabavi presenečeni ugo-
tovili, da igra tudi na orglice,
ter z veseljem zaploskali nje-
govi hčerki Evi in prijateljici
Anji, ki sta nas z oriental-
skim plesom in lastnimi kre-
acijami prijetno presenetili. 

Na 1. marca pa je na naše
telefone prispelo naslednje
tekstovno sporočilo: "No, pa
bo še malo roza barve in vo-
lančkov. Ob 17.45 se nam je
pridružila Livija. 50 centime-
trov in 3220 gramov. Vse je
ok." Naša stalna honorarna
fotografinja Polona Mlakar
Baldasin je namreč povila
deklico, njen triletni sin Ga-
ber je tako dobil sestrico, so-
prog Uroš pa hčer. Livija je
sicer svoje napovedano roj-

stvo zamudila za štiri dni.
Polona nam je smeje zaupa-
la, da je Gaber navijal za ses-
trico, ker je nekako razmiš-
ljal v tej smeri, da če dobi
bratca, potem bo treba avto-
mobilčke deliti, kar mu ni
šlo ravno v račun. Se pa za-
konca Mlakar Baldasin nista
kaj veliko med nosečnostjo

ukvarjala s spolom novega
dojenčka, sedaj sta pa prav
vesela, da imata 'par'. Porod
je bil za Polono malce bolj
naporen kot pri Gabru, ven-
dar precej hitrejši. Dodala je
še, da 'samo kapo dol pred
prijaznim in ustrežljivim
osebjem kranjske porod-
nišnice'. 

Mladoporočenci

V Radovljici sta se 26. februarja poročila Uroš Mally in
Tina Avguštin, 5. marca v Kranju Andrej Jaklič in Tatjana
Kitič, v Preddvoru Rok Petrič in Maja Masten, na 
Šmarjetni gori pa sta se prav tako 5. marca poročila naša
sodelavca, novinarja Gorenjskega glasa Simon Šubic 
in Marija Ana Hartman.

Novorojenčki

Minuli teden je na Gorenjskem na svet prijokalo 39 pre-
bivalcev. V Kranju se je rodilo 10 deklic in prav toliko
dečkov. Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2510 gra-
mov, najtežjemu dečku pa je tehtnica pokazala 4540
gramov. Na Jesenicah se je rodilo 11 deklic in 8 dečkov.
Najlažja je bila deklica z 2080 grami, najtežjemu dečku
pa se je kazalec na tehtnici ustavil pri 3940 gramih.

Delite osebno srečo z bralci in vaše 

predloge sporočite Alenki Brun 

po e-pošti: alenka.brun@g-glas.si 

ali po telefonu: 041/699 005. 

Presenetite, razveselite, 

dodajte piko na i 

dogodkom z 

objavo v 

Gorenjskem 

glasu. 

Poroke, rojstva, obletnice,   
zabave ...

TOKRAT V DOMAČI HIŠI
Poroka, rojstvo in upokojitev. In to vse v naši časopisni hiši. Lahko bi rekli, da je bil tokrat pravi
praznični teden za Gorenjski glas.

Alenka Brun

P

Malo Livijo je bratec Gaber sprejel neverjetno hitro, kar je
staršema Poloni in Urošu še posebej v veselje. / Foto: Denis Bozovičar

Simon in Ana Šubic/ Foto: Tina Dokl

Med darili za na novo upokojenega novinarja Gorenjskega
glasa Stojana Sajeta se je znašla tudi slika Zmaga Puharja z
njegovim značilnim motivom mesta Kranja. Izročila mu jo 
je odgovorna urednica in direktorica naše časopisne hiše 
Marija Volčjak./ Foto: Tina Dokl

Stojan Saje je v življenju zbral kar nekaj knjižic. Tudi vojaško.
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Ekstremna zaroka

Peter Poles in Dani Bavec sta konec tedna na Krvavcu 
gostila poseben turnir pokra, mimogrede je potekal še 
dobrodelni turnir pokra, na katerem je zmagal Anže Škrube,
plesalec skupine Maestro. Vse prisotne pa je na koncu 
presenetila tudi prava ekstremna zaroka na snegu. Drugou-
vrščeni tekmovalec Goran Kurelac je na turnir pripeljal 
tudi svojo partnerko, pred katero pa je na presenečenje 
vseh pokleknil in jo zaprosil za roko. Odgovor dekleta je 
bil pritrdilen in obiskovalci so jima navdušeno ploskali 
ter zaželeli srečo v zakonu.
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ako. Motor je zu-
naj. V pričakova-
nju Gorazda z re-
zervnim motorjem

sedemo h kosilu in komaj
pojemo neke čudne hrenov-
ke, naš gostitelj Slavko je po-
trdil, da Ukrajinci nimajo
pojma, kako se delajo tovrst-
ne mesnine, kaj šele klobase
in salame, že zazvoni mobi-
tel. "Tukaj na tabli piše Stryi,
kam naj se pripeljem?" se
oglasi Gorazd ob vstopu v
"naše mesto". Jesss, sta že tu.
Slavko je modro ugotovil, da
je najboljše, če gre našima
fantoma kar sam naproti.
Čez nekaj minut sta Gorazd
in Aleš zapeljala na dvorišče.
Veselje, olajšanje, skratka ka-

men odvaljen od srca ... Gle-
de na to, da sta vozila celo
noč, sta bila videti odlično.
No, mogoče se nam je le tako
zdelo zaradi našega navduše-
nja, da sta vendarle tu in z
njima nadomestni motor. 

Kako je bilo na meji, nas je
seveda takoj zanimalo. "Ko
sva prišla na mejo, je carinik
takoj, ko naju je videl, pokli-
cal vodjo izmene. Ta je gledal
motor, kimal z glavo, se po-
smejal in rekel, le peljita na-
prej. Čez mejo sva šla, kot da
imava predsednika v avtu," je
bil presenečen Gorazd. Bra-
vo, konzul Boris, ki bi mu ta-
krat najraje podelil olimpij-
sko zlato medaljo. Če bi bil z
nami in bi jaz pri roki imel
odličje. 

Gorazd in Aleš sta še prej
kot v uri obrnila nazaj, saj ju

je v ponedeljek čakala služ-
ba, do doma pa še daleč. Kot
smo kasneje računali, sta v
34 urah naredila 2250 kilo-
metrov. Vsa čast fantoma.
Nama z Aljažem pa ni pre-

ostalo drugega, kot da se
spet lotiva dela, tokrat v
obratnem vrstnem redu kot
pred nekaj urami. Nama bo
uspelo, bo motor zvečer le
zapredel?
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HUMOR, RAZVEDRILO

Policijska inteligenca
Pride mož na policijsko postajo in govori, da so policaji
glupi. Policaji se zberejo okrog njega in protestirajo. 
Mož pravi: "Lahko vam dokažem, da je res, kar trdim.
Kaj visi na drevesu, je okroglo in rdeče?"  Policaji
razmišljajo, razmišljajo ... Mož pa jim pove: "To je ven-
dar češnja." "Daj, vprašaj nekaj lažjega!" "Dobro, dve
stvari visita na drevesu, sta okrogli in rdeči!" Policaji
spet razmišljajo ... Mož pa pove: "Dve češnji vendar!"
"Sprašuješ pretežko, daj nekaj lažjega!" "Dobro, kaj
vleče konjsko vprego?" Najprej tišina ..., nato pa polica-
ji v en glas: "Tri češnje!"

Še ena a' la Prešeren
Prešeren je bil poklican na sodišče kot priča proti paru,
ki je bil obtožen javne nemorale.
Sodnik: "In kaj sta obtoženca počela v parku?"
Prešeren: "Fukala sta, Vaša milost!"
Sodnik: "Bi lahko priča to povedala drugače, nekoliko
bolj poetično."
Prešeren: "Zavit je bil park v strašljivo temo in mene
malenkostno strah je bilo, ko slišal sem krik poželjive po-
hote, oči mi napolnil prizor je nagote. Ležala sta gola
tamkaj na travi in riti kazala sta luni bleščavi. Sodnik, to
vam rečem, naj ju bo sram, če fukala nista, nisem bil tam!"

Patriotski ...
V kanalizaciji je živel mali črv in sploh ni vedel, da neka-
teri živijo tudi drugače. Nekega dne je našel star, že sko-
raj razpadel časopis. Presenečen ob tem, kar je prebral,
je vprašal očeta:
"Oči, a je res, da črvi živijo tudi v jabolkih?"
"Res je, sine," je odgovoril oče.
"Je res, da nekateri črvi živijo tudi v mesu?"
"Tudi to je res, ti pametnjakovič mali."
"Tudi v salami so ..."
"So, otrok moj, so."
"Pa zakaj potem mi živimo v tem dreku tu spodaj?"
"Zato sin moj, ker je to naša DOMOVINA!"

TA JE DOBRA
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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:
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LAŽJI 
SUDOKU 

Rešitev:

čeraj zvečer so na
Brnik iz Liechten-
steina prispeli še
zadnji člani naše,

za majhno državo zelo veli-
ke, tajkunske ekipe, ki nas je
zastopala na svetovnem taj-
kunskem prvenstvu. Na leta-
lišču jih je pričakala številna
množica navijačev in zvestih
spremljevalcev vseh njihovih
uspehov v državnem prven-
stvu in na nekaterih medna-
rodnih mitingih, kjer so že po-
kazali odlične rezultate. Med
publiko smo tako videli Plave
iz SCT-ja, navijaško skupino
Kozlovska sodba iz Laškega,
plapolali so transparenti pod-
pore skupine Rumena nevar-
nost iz nakelskega Merkurja,
tu so bili fantje iz skupine Od-
padno olje iz Kopra, videli pa
smo tudi skupine, kot so Hil-
deki iz Velenja, Preventiva iz
Slovenj Gradca ...

Fantje, štirje izjemni posa-
mezniki Ivan Zidar, Igor
Bavčar, Boško Šrot in Bine
Kordež so se tokrat izkazali
kot dobro utečena ekipa. Do
brona jim je uspelo priti v 
zadnji disciplini tajkunskega
deseteroboja, imenovani dvig
denarja z bankomata. Potem
ko so bili ob polovici tekmo-
vanja še šesti, dve disciplini

pred koncem pa za osem od-
stotnih točk zaostajali za Hr-
vati (ti so bili visoko pred-
vsem zaradi izjemnega na-
stopa Iva Sanaderja), jim je v
zadnji seriji prav vsem po vr-
sti z neverjetno hitrostjo in
natančnostjo uspelo najhi-
treje dvigniti denar z banko-
mata. Dodatne točke so dobi-
li, ker niso dvigovali svojega
denarja, ampak denar članov
hrvaške tajkunske ekipe. Ži-
rija jim je zato namenila do-
datna dva odstotka točk, za-
radi česar so na koncu za las
prehiteli Hrvate. Prvo mesto

so v močni konkurenci dose-
gli Libanonci, pred naše pa
so se na drugo mesto uvrstili
še Rusi. Opazen je predvsem
napredek tajkunov iz držav
vzhodne Evrope, tradicional-
no dobri so Balkanci, tokrat
pa so odlično tekmovali tudi
tekmovalci iz tajkunsko 
eksotičnih držav, kot so
Nemčija, Avstrija, Francija ... 

Naši bronasti fantje so bili
evforični. "Preprosto ne mo-
rem verjeti, zato dokler ne
pride odvetnik, ne bom 
ničesar izjavljal," je povedal
Zidar, Bavčar pa, da je to da-

leč najbolj čista zmaga, saj so
vseskozi tekmovali po zako-
nih. Šrot je dejal: "Te pa
nism razumo, v čem je stvar,
sam s'n pare dvigo, kar se je
dalo hitro." Kordež je bil v iz-
javah skromen: "Pravzaprav
ta naša tajkunska medalja ni
samo naše delo, k uspehu so
nam veliko pripomogle ban-
ke, ki niso hotele reprogra-
mirati kreditov. Če bi dobili
kredite, bi izpadli že v kvalifi-
kacijah.” Kot smo izvedeli,
našim bronastim fantom že
pripravljajo tudi sprejem na
Dobu.

Mali Brat

V

Igor Kavčič

T

Gorazd in Aleš v družbi našega gostitelja Slavka, preden
sta obrnila nazaj v Slovenijo. / Foto: Zala Julija Kavčič

EKIPNI BRON NAŠIH TAJKUNOV 
Slovenija je nekaj uspešnih posamičnih uvrstitev med deseterico svetovno tajkunsko prvenstvo v
Liechtensteinu nenazadnje kronala z ekipno bronasto medaljo. V izjemni konkurenci so Ivan, Igor,
Boško in Bine v zadnji seriji prehiteli Hrvate.

S spačkom do Kijeva in nazaj (74)

ČEZ MEJO KOT PREDSEDNIK
"Čez mejo sva se peljala, kot da bi v avtu imela predsednika," je o tem, kako sta v Ukrajino uvozila
star dianin motor, povedal Gorazd. 

Ekipa štirih izjemnih posameznikov je na svetovnem tajkunskem prvenstvu strnila vrste in
pod geslom "vse za enega, eden za vse" prišla do ekipnega brona. / Fotomontaža: Ju Wan
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Energija" "Služba"
"Pot" "Hčerka"

Spet se obračam na vas. Že
ste mi pomagali in se vam za-
hvaljujem. Zanima me ljube-
zen. Ali je kaj upanja pri tej
zadevi? Ali bo kaj novega ali
ostane tako kot do sedaj? Za-
nima me še za službo, kako
bom prišla do pokoja? Sprašu-
jem tudi za vrnitev služnostne
pravice za uporabo poti. Sedaj
sem vložila reševanje po sodni
poti. Kdaj in kakšen odgovor
od sodišča lahko pričakujem?
Zanima me za hčerkino služ-
bo. Hčerki dajem nasvete, naj
bo čim bolj vestna pri delu,
upam, da to je. Prosim vas za
odgovor, kaj jo čaka v službi in
koliko časa bo tu. Kako kaže
zdravje njej in meni? Z vese-
ljem pričakujem vaše odgovo-
re in vas lepo pozdravljam!

Pri simpatiji imate upanje,
saj so čustva obojestranska.

Kmalu se premakne z mrtve
točke. Kot vedno ima tudi to-
krat usoda svoj čas. Glede
vaše službe vam ne vidim nič
posebnega. Razen tega, da
imate sodelavce, ki niso od-
kriti, kar pa že veste. Ne
spuščajte se z njimi v osebne
pogovore. Še posebej z dve-
ma določenima osebama.
Stojte v ozadju in v raznih in-
trigah bodite le opazovalec.
Tako bo za vas najbolje.
Samo vodstvo je neiskreno,
podjetje je in bo imelo trdne
temelje. Ne vidim vam preki-
nitve dela, upokojitev priča-
kate po normalni poti. Nikar
se toliko ne obremenjujte za-
radi negativnih ljudi, vesolje
vedno na koncu uredi tako,
da je prav. Vedno. Še pravi
čas ste zadevo glede poti vlo-
žili na sodišču. Reši se seve-
da vam v korist. Sama rešitev
se vidi v prihodnjem letu.
Hči je res dobila dobro služ-

bo, v človekovi naravi je ne-
voščljivost, ampak ji s tem
nihče ne naredi škode. Nje-
no delovno mesto ni ogrože-
no in šefinjo ima vsekakor na
svoji strani. Je vestna, do-
sledna in pridna in čez čas se
ji obeta napredovanje. Glede
zdravja ne vidim nobenega
odstopanja, razen tega, da
sta obe pod stresom, kar se
seveda najbolj pozna pri po-
čutju. A prihajajo lepe spre-
membe, tako da se stres
umiri. Srečno.

"Nesrečna 
škorpijonka"

Redno prebiram vašo rubriko
in se mi zdi, da vaše misli oz.
napovedi zelo pomagajo in so
v velikih primerih resnične. Že-
lim si, da bi bile tudi napovedi
meni tako optimistične, zato
bi rada vedela, kako bo z
mano. Zadnje leto je zame

zelo težko. Imela sem zelo sla-
bo izkušnjo v ljubezni, ki mi ne
da miru. Za odgovore se vam
zahvaljujem in vam želim, da
bi bil vsak dan posebej čudovit.

Pred vami je res dobro leto
in končno boste lahko poza-
bili in preboleli bolečine iz
preteklosti. Ne pozabite,
vsaka slaba stvar je za nekaj
dobra. Poletje prinaša novo,
zvesto in trdno ljubezen. Di-
plomirate, dobite službo in
se vpišete še na novo fakul-
teto. Na področju plesa se
vam obeta veliko prijetnih
presenečenj, tudi nov sople-
salec, ki bo točno tak, kot si
želite. Vem, ta napoved se
sliši kot pravljica, vendar
vse to vas čaka. Želim vam
čim več čarobnih utrinkov.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Presenečenje vas čaka zaradi nepričakovanega denarja.
Okolici boste pomagali reševati težave in s tem dokazali
svoje znanje. Na delovnem mestu vam bodo končno pri-
šle prav vaše dolgoletne izkušnje. Kljub skromnosti boste
ponosni.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Kljub raznim bremenom boste imeli dovolj energije, da
boste za vse našli pravo rešitev. Tudi čas bo pokazal svo-
je, in mirne duše se boste lahko sprostili. Premišljevanje
o ljubezni bo obrodilo sadove in kmalu se vam obeta po-
tovanje. 

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Obeta se vam obdobje osebne sreče. Na čustvenem po-
dročju se pripravite na dobre spremembe, ki vam lahko
zelo spremenijo življenje. Poslovno se nikar toliko ne
obremenjujte, saj ne bo tako tragično, kot bo videti na
prvi pogled. 

Rak (22. junija - 22. julija)
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 sicer zaradi
tega sicer popustili, a ne bo nobene posebne škode.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Zmedli vas bodo vaši bližnji, ko vas bodo postavili pred
dejstvo in sicer, če ste pripravljeni na večje spremembe.
Kar nekaj časa ne boste mogli spati in iskali boste rešitve
brez izhoda. Izhod bo ob pravem času.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Dokazovali se boste sebi in drugim. Želeli si boste po-
hval, prejeli pa od tistih, na katere ste že skoraj pozabili.
Neko osebno darilo vas bo zelo prijetno presenetilo in
zbudila se bodo čustva, v katere niste več verjeli.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Uradna pošta vam bo prinesla dobre novice. S tem se
vam bo odprlo kar nekaj poslovnih poti. Bodite malo po-
trpežljivi, kmalu se boste zelo veselili nad svojimi uspehi.
Razmišljali boste o spremembah pri ljubezni, a vseeno
boste še malo počakali.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Izogibali se boste nepotrebnim pogovorom in s tem po-
vezanimi vprašanji. Nasmeh poslovnega partnerja vas ne
sme zavesti, saj bodo njegovi nameni nepošteni. Varče-
vali boste z energijo za vas bolj pomembne stvari.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Veliko truda boste vložili v nek projekt in boste na koncu
uspešni in zadovoljni. Brez premora se boste takoj anga-
žirali na drugem področju. Pričakujte pa, da vam bo zara-
di tega zmanjkalo časa za druge stvari.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Iskali boste vse izhode in se uspešno izognili vsem spo-
rom, ki vam bodo čez teden prišli na pot. S starimi prija-
telji boste znova navezali stike in prav veselo bo v vaši
družbi. Prazna denarnica vas tokrat ne bo spravila v sla-
bo voljo.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Skrbelo vas bo finančno stanje, saj ste v zadnjem času
preveč zapravljali. Pred vami so pozitivne spremembe, a
kljub temu vas bo obremenjevalo tisoč različnih misli.
Ostanite zvesti svojim sanjam in trdno hodite proti cilju.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Na čustvenem področju se boste morali bolj potruditi za
dosego svojega cilja. Vprašajte se, koliko vam ta oseba
pomeni, in dobili boste vse odgovore, ki jih iščete. Pri de-
narju bodite previdni, da vas ne zavede nepremišljen na-
kup.

"Te sanje, o katerih vam bom
pisala, sem sanjala že pred
kakim tednom, če ne več, am-
pak očitno so se me tako do-
taknile, da še danes občutim
isto navdušenje, radost, začu-
denje, skratka tako silno moč
čustev, da teh sanj preprosto
ne morem pozabiti. Opisala
vam bom del sanj, ker se
samo teh tako intenzivno
spomnim, vse ostalo je bled
spomin. Spomnim se, da sem
bila na balkonu svoje spalnice
in naenkrat so proti meni za-
čeli leteti hrošči in metulji v
velikosti človeka, nekateri še
bolj ogromni v živih barvah
mavrice. Vsi so bili pisani ...
Najprej sem se jih ustrašila,
nato pa so se z mano začeli
pogovarjati. Občutki so bili
tako intenzivni, močni in pol-
ni ljubezni, da težko izrazim z
besedami. Pomagajte mi,
prosim, razvozlati te čudne

sanje, kajti sama jih ne znam
povezati z ničimer." Barbara

Draga Barbara,
hrošči so nenasitni požeru-
hi, zato jih večina ljudi do-
življa kot nekaj neprijetnega
in umazanega in ker se hra-
nijo s človekovimi poljščina-
mi, celo kot nadlogo. V sa-
njah imajo hrošči zato ve-
činoma enako izrazno moč,
kot jo pripisujemo vsem in-
sektom: so simbol strahu ali
občutka ogroženosti. Ta
ogroženost lahko izvira iz
vsakodnevnega stresa ali iz
neke ljubezenske zveze, s
katero si nismo čisto na jas-
nem. Na splošno simbolizi-
rajo hrošči večne vzpone in
padce življenja. Odvisno to-
rej, kako jih v sanjah doživ-
ljamo. Mavrična obarva-
nost, velikost in pozitivni
občutki, ki so jih tvoji sanj-

ski hrošči vzbudili, jim do-
deli docela pozitivno sim-
bolnost. V tem primeru sim-
bolizirajo konec kritičnega
in nevšečnega obdobja, so
simbol upanja in tolažbe, da
gre na bolje. Da boljši časi
niso več daleč, potrjujejo
metulji. Metulji so simbol
neobremenjenosti, svobode
in veselja. Pri starih Grkih
najdemo metulja kot simbol
osvobojene duše (upodab-
ljali so jo kot nežno deklico s
krili metulja). Ta simbolika
je zelo skladna, saj je telo
predstavljalo za njih le ječo
duše in metulj mora, preden
doseže svojo dokončno po-
dobo in lepoto, preiti mno-
go razvojnih faz. Metulj je
pravi mojster transformacije
in zato tudi danes simbolizi-
ra duševno preobrazbo,
vstajenje in ponovno roj-
stvo. Iz tega vidika so metu-

lji v tvojih sanjah simboli ne-
gativnih čustev in dogodkov
iz preteklosti, ki pa (z malo
truda in volje) lahko posta-
nejo vir velike sreče, saj se iz
nečesa (navidez) grdega
razvije nekaj čudovitega in
lepega. Najpomembneje v
tem trenutku je zate torej
popolno sprejemanje sebe,
preteklosti in odpuščanje na
vseh ravneh. Metulje pove-
zujemo prav tako z elemen-
tom zrak, ki simbolizira
spremembe, nenehno giba-
nje in življenjsko energijo.
Čas in potrebna energija za
osebni preporod so torej na
tvoji strani. Izkoristi jih! V
ljudski tradiciji so metulji
prinašalci ljubezni: - metulja
videti: ženskam napoveduje
mnogo snubcev; tudi: sreča
in uspeh v ljubezenskih za-
devah; svoboda in veselje;
pomembne spremembe so
pred tabo; tudi svarilo: po-
membnih stvari ne vzemi
preveč zlahka; - če mlada
ženska sanja o metulju: do-
živela bo srečno ljubezen in
zakon. Želim ti vse dobro!

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, 23. 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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rijeten in zabaven
dogodek so pripravi-
li študentje v avli šol-
skega hotela Astoria
na Bledu. Poleg gas-

tronomskih zvezdnih utrin-
kov v spremstvu vin Dolc vi-
nogradnika Antona Kostelca
so obiskovalce navdušili tudi
s svojo ustvarjalnostjo. Večer,
poln plesnih, glasbenih in ar-
tističnih točk, je bil posebno
doživetje. Prepletala sta se
glasba, smeh in kulinarika.
Bled ima zvezde je bila prav-
zaprav parodija na Slovenija
ima talent, pa vseeno smo
med prisotnimi slišali kar ne-
kaj pravih talentov. Prisluhni-
li smo lahko Elvisu, Blejskim

Sestram, ki so bile vsaj pol
tako dobre kot tiste z Evroson-
ga, Jeseničanka Ida Begovič
pa je s svojo kitaro in pesmijo
Janis Joplin Me and Bobby
McGee navdušila. Ogledali
smo si tudi točko z ognjem,
od plesa pa se seznanili z ori-
entalskim in svingom.

Tudi kulinarični užitki so
bili prijetni, nastali pa so pod
vodstvom mentorja Jožeta
Zalarja, ki je v šolski kuhinji
hotela vodil gručico mladih
kuharjev. Tokrat so za hlad-
no predjed postregli tunino
panakoto na marinirani
morski travi z dimljenim lo-
sosom in kaviarjem wasabi,
za toplo strigole po kraško s
črnim tartufom in paradižni-
kovim pestom, glavna jed sta
bila okusna mlada svinjska

zarebrnica in pečen kunčji
file s sezamovo skorjico na
mehkem pireju belušov in z
mladim krompirčkom, za
sladico pa smo dobili na
mizo krape s hruškovim, sli-
vovim in figovim nadevom s
karamelno in malinovo kre-
mo, ki so po obliki spominja-
li na polnjene zvezde, saj je
bila tudi prireditev namenje-
na zvezdam. 

Vodja celotnega projekta je
bila mentorica Tadeja Kraš-
na, Bled ima zvezde sta pove-
zovala Matej Rupar in Špela
Repnik, za zaključek pa je s
svojim humorjem poskrbel
stari znanec stand up odrov
Boštjan Gorenc Pižama.

In bolj ko se bliža pomlad,
več se za vikende dogaja tudi
na nadmorski višini okoli

1500 metrov. Krvavec je naj-
prej gostil golfiste, potem
ljubitelje pokra, jutri pa že v
jutranjih urah začnejo Re-
troFest. Spet bo vse kot ne-
koč. Spet bodo na smučišču
Elanove RC-jke, smučali
bodo v oblačilih iz osemde-
setih let, iz radia bo odmeval
prenos tekem svetovnega
pokala, zmagovali bodo naši
junaki, prepevala se bo zna-
na Smučajmo vsi in na delu
boste spet lahko videli zlato
generacijo naših smučarjev
ter kupovali znamenite karti-
ce PODARIM DOBIM. Na
terasi Brunarice Sonček bo
spet v akciji znameniti Rifle.
Najbolj originalna 'retro' 
obiskovalec in skupina pa
bosta seveda nagrajena. Brez
tega pač ne gre.

DRUŽABNA KRONIKA

Lepa Brena spet pogorela

Na priljubljenem portalu o turbofolk
glasbi so zapisali, da je legendarna Lepa
Brena najprej 'pogorela' na koncertu v
hrvaški Istri, sedaj pa doživela enako
usodo na Reki. Športna dvorana Mla-
dost je konec tedna ob njenem koncertu
namreč ostala napol prazna. Podoben

koncertni fiasko sedaj napovedujejo tudi za 26. marec,
ko naj bi Lepa Brena nastopila v Osijeku. 

David Arquette razbil avto

Davida Arquetta (39) še najbolj pozna-
mo kot bivšega moža igralke Courtney
Cox iz priljubljenih Prijateljev. Poročena
sta bila kar dobrih enajst let, je pa letoš-
nji januar David preživel na odvajanju od
alkohola in zdravljenju depresije. Igralec
je znan predvsem po svoji vlogi iz filma

Krik, ki bo doživel tudi četrto nadaljevanje, pred kratkim
pa je doživel avtomobilsko nesrečo. Peljal se je v zahod-
ni del Hollywooda, ko se je zaletel v drug avto. Zdaj
okreva. 

Alice in Chains izgubile bivšega basista

Nekdanjega basista skupine Alice in
Chains Mika Starra so našli mrtvega v
njegovi hiši v Salt Lake Cityu. Ravno mi-
neva devet let, odkar je zaradi prevelike-
ga odmerka umrl tudi pevec omenjene
skupine Layne Staley. Starr je bil star 44
let in je prav tako imel probleme z dro-

go. Starr naj bi bil tudi zadnji, ki je pokojnega pevca vi-
del živega, vendar ker je bil tudi sam takrat drogiran, je
odšel s kraja dogodka, namesto da bi poklical pomoč.
Layne je umrl, Starra pa je mučil težak občutek krivde. 

Bo Gwyneth Paltrow postala pevka?

Od grammyjev v Glee, sledila pa bo
zgoščenka? Govorice so vse glasnejše,
da je osemintridesetletna igralka Gwy-
neth Paltrow dobila zanimivo ponudbo.
Posnela naj bi ploščo za rekorden mili-
jon dolarjev. Za zdaj sicer ostaja le pri
namigovanjih - sploh glede vsote, po-

godba namreč še ni podpisana. Je pa dejstvo, da se ig-
ralka v zadnjem času precej posveča glasbi. 

BLED IMA ZVEZDE
Takšen je naslov zabavnega večera, ki so ga pripravili študentje Višje strokovne šole za gostinstvo in
turizem Bled, občutek tistega iz preteklosti - spet bo vse kot nekoč, pa boste lahko doživeli na RetroFestu.

VRTIMO GLOBUS

Blejske Sestre so imele zelo prisrčen nastop. / Foto: Anka Bulovec Bled ima zvezde je zaključil humor s Pižamo. / Foto: Anka Bulovec

Ida je za interpretacijo Janis Joplin dobila bučen aplavz. 

Alenka Brun

P

Vodja strežbe Metod Gradišar, vodja animacije Špela 
Repnik, vodja študentskega dela projekta Neja Grošelj in
mentorica Tadeja Krašna / Foto: Anka Bulovec

Malo gručo kuharjev v ozadju sta vodila kuharja, odgovorna
za projekt: Darko Golob in njegova namestnica Tea Kuhn
pod budnim očesom mentorja Jožeta Zalarja. / Foto: Anka Bulovec

Anton Kostelec s soprogo, hčerko in njenim fantom
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Prijazni garderoberki na prireditvi Bled ima zvezde;
Tržičanka in Jeseničanka: 21-letna Sabina Ciglič in leto
dni starejša Lejla Krehmić. Obe sta študentki Višje
strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. 
/ Foto: Anka Bulovec
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

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,
enosobno v mansardi (5. nadstr.), v
izmeri 44 m2, l. izgr. 1964, delno
prenovljeno l. 2005 (kuhinja, spal-
nica) 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), bal-
kona ni, v ceni je tudi garaža veliko-
sti 6x3 m2, ki je v isti stavbi, cena
84.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo šti-
ri stanovanja, l. izgr. 1960, stanova-
nje izdelano l. 1991, CK, cena
77.500,00 EUR.
HIŠA - ODDAMO V NAJEM
Predoslje, starejša kmečka hiša,
pritličje v izmeri 96 m2 (opremlje-
na bivalna kuhinja, dnevna soba s
pečjo, spalnica in kopalnica z WC),
l. izgr. 1930, delno prenovljena
1995, ogrevanje klasično, cena
380,00 EUR + 85,00 EUR fiksni
stroški (elektrika, voda, smeti) + 1x
varščina, vseljivo takoj.
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HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske po-
vršine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 -
okna, vse instalacije, kopalnica, CK
na olje, dvorišče, kjer je možno par-
kiranje za dva avtomobila, terasa s
115 m2 vrta, cena 175.000,00 EUR. 
Žiri, v centru mesta, visokopritlična
tlorisa 10x8 m2 na parceli velikosti
477 m2, l. izgradnje 1937, lepo vzdr-
ževana 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, gara-
ža, CK na olje, v mansardi še delno
neizdelana, zelo lepa lokacija, cena
215.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
399.000,00 EUR, v kateri je vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po meri. 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Savska cesta, tlorisa 364 m2
na parceli velikosti 884 m2, l. izgr.
1959, višina stropa 5m, objekt je
možno uporabljati za različne dejav-
nosti, urejen dostop in lastno parki-
rišče, cena 160.000,00 EUR.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900,
že delno prenovljen, primeren za neži-
vilsko trgovino, cena 25.000,00 EUR.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še pribl. 18 EUR/m2 za
komunalni prispevek.

LOTO

Rezultati 20. kroga - 9. marca 2011
15, 17, 18, 19, 20, 26, 38 in 8

Lotko: 0 1 7 8 4 0
Loto PLUS: 1, 6, 12, 14, 28, 37, 38 in 32

Sklad 21. kroga za Sedmico: 250.000 EUR
Sklad 21. kroga za Lotka: 150.000 EUR
Sklad 21. kroga za PLUS: 345.000 EUR

OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da nas je v 
85. letu starosti po dolgi in hudi bolezni 

zapustila naša draga

Marta Ostanek
magistra farmacije v pokoju

Od nje se bomo poslovili na Mestnem
pokopališču v Kranju dne 12. marca 2011

ob 11. uri. 

Za njo žalujemo: prijatelj Sveto, 
sestra Zofija, brat Franciz družino 

in drugo sorodstvo
Kranj, 10. marca 2011

Odprto pismo
županu Jesenic
Tomažu Tomu
Mencingerju

Pišem Vam zaradi številnih
klicev Jeseničanov, ki so ogorče-
ni nad novico, da se kot župan
pripravljate na sprejem guanta-
namovcev na Jesenice.

Iz Odmevov na TV-Slovenija
(voditeljica Rosvita Pesek) smo
Jeseničani izvedeli, da bodo med
nami živeli zaporniki iz Guan-
tanama.

Predvsem bi Jeseničani priča-
kovali, da bi to izvedeli od Vas,
župan, ne pa iz medijev.

Ameriški kongres je sprejel 
zakon, ki onemogoča, da bo 
zapornike iz zloglasnega Guan-
tanama premestili na ameriška
tla. Če ZDA, ki so edine odgo-
vorne za ta zapor, ne najdejo
razlogov, da bi sprejele zaporni-
ke, jih tudi občani Jesenic ne naj-
demo. Dejstvo je, da so ZDA v
celoti odgovorne za nezakonito
zaprtje teh oseb, ki niso bile de-
ležne niti sojenja, in zdi se nam
edino pravilno, da ZDA tudi
same nosijo posledice svojih rav-
nanj. S sprejemom zapornikov
iz Guantanama pokažemo
samo eno, to je, da pritrjujemo
početju ZDA, ko zapora v 
Guantanamu ne zapre in ne
spoštuje nobenih načel človeč-
nosti ter mednarodnega prava,
hkrati pa rehabilitacijo teh oseb
prelaga na druge.

Glavno vodilo za sprejem za-
pornikov iz Guantanama v RS
naj bi bil nacionalni interes. Ob-
čani Jesenic ne razumemo, kako
je mogoče nacionalni interes naj-
ti v dejstvu slabšanja varnostnih
razmer v Sloveniji, do česar bo
gotovo prišlo v primeru sprejema
zapornika ali zapornikov. Kak-
šen interes pa vodi Vas, župan,
da dajete soglasje za sprejem 
guantanamovcev na Jesenice, še
posebej v času, ko je predsednik
ZDA Obama z dekretom 
določil, da zloglasni zapor Gu-
antanamo ostaja odprt za nedo-
ločen čas?

Premier Borut Pahor je dne
24. februarja 2011 poudaril, da
pri sprejetju zapornikov ne bo
vztrajal, če bo temu nasprotoval
parlament oz. slovenska jav-
nost. Da ne bo sprenevedanja:
Jeseničani sprejemu zaporni-
kov odločno nasprotujemo!
Sprejem zapornikov iz Guan-
tanama je namreč zgolj in
samo v interesu ZDA.

Milena Koselj Šmit
Sindikat Neodvisnost, KNSS

Gorenjske

Zahvala
Ob izbruhu požara v Predos-

ljah dne 3. marca 2011 se za-
hvaljujemo: sosedom, vsem ga-
silcem, Nacetu Pajku, Danilu
Šenku, mesariji Arvaj in dru-
gim, ki ste kakorkoli nesebično
pomagali. 

Sajevčevi

30. jubilejna mednarodna konferenca 
o razvoju organizacijskih znanosti

ORGANIZACIJA 
PRIHODNOSTI

30. jubilejna mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih 

znanosti je eden redkih dogodkov v Sloveniji in v srednje-

evropskem prostoru, ki povezuje gospodarstvenike z 

raziskovalci in akademiki ter oblikovalce gospodarske 

politike z najvišjimi predstavniki države. Konferenca

skozi tridnevno dogajanje sproža dialog in zagotavlja

odziv ciljne javnosti.

Izberi znanje ... izberi prihodnost 

Dodatne informacije:  
www.fov.uni-mb.si/konferenca

Center za izobraževanje in svetovanje Univerze v Mariboru 
Fakultete za organizacijske vede
Kidričeva cesta 55/a, 4000 Kranj

Telefon: 04/2374 345, e-pošta: cis@fov.uni-mb.si

23. - 25. marec 2011, Portorož, Slovenija 
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OSMRTNICA

Sporočamo žalostno vest, da je umrla naša 
dolgoletna sodelavka

Marta Ostanek
mag. farm., upokojenka

Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Gorenjske lekarne
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

ENOSOBNO stanovanje na Jeseni-
cah, C. revolucije, 42 m2, cena po do-
govoru, ☎ 04/20-22-608, 031/734-
103 11001215

ENOSOBNO stanovanje v Kranju z
balkonom in kletjo, mirna lokacija, vpi-
sano v ZK, ☎ 031/309-114

11001241

2,5-SOBNO stanovanje, Jesenice,
cena 65.000 EUR, ☎ 040/809-737

11001071

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

11001242

DVOSOBNO stanovanje v Kranju na
Zlatem polju 54 m2, ☎ 031/538-674

11001248

TRISOBNO stanovanje, pritličje bloka,
v Boh. Bistrici, blizu Koble in vodnega
parka, ☎ 031/679-211

11001270

ODDAM

ENOSOBNO stanovanje v Kranjski
Gori, mansarda, KPL opremljeno, za
daljši čas, ☎ 04/58-32-586, 031/
311-056 11001189

ENOSOBNO stanovanje, 41 m2, v Bi-
strici, 200 EUR/mes.+ stroški, ☎
040/835-505 11001325

DVOSOBNO, opremljeno stanovanje,
s svojim vhodom, mlajšemu upokojen-
cu, ki ima veselje do vrta, ☎ 04/20-
24-520

11001320

TRISOBNO stanovanje, v Škofji Loki,
vseljivo 1. aprila, delno opremljeno, ☎
041/958-228

11001133

STANOVANJE v hiši, na Primskovem,
I. etaža, 90 m2, opremljeno, cena
450 EUR/mes., ☎ 04/23-31-661,
041/776-784 11001223

HIŠE
ODDAM

STAREJŠO, obnovljeno hišo s central-
no kurjavo, ☎ 040/276-210

11001329

POSESTI
PRODAM

CERKLJE - Glinje, parcela 560 m2,
voda, elektrika na parceli, sončna, rav-
na, mirna lokacija, ☎ 051/809-022

11001269

VEČ ZAZIDLJIVIH parcel Zg. Dobrava
pri Kropi, ☎ 040/834-580

11001229

GOZD, 1568 m2 na Jeprci, mešan,
cena 6 EUR/m2, ☎ 051/818-015

11001227

POSLOVNI PROSTORI
KIOSK s hitro prehrano v Kranju pro-
dam ali oddam v najem, ☎ 041/756-
737 11001018

ODDAM

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

11000264

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

11000480

GARAŽE
KUPIM

GARAŽO v Kranju in okolici, ☎
041/618-732

11001181

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

AUDI 80 e, l. 93, 180.000 km 1. last-
nik, odlično ohranjen, cena: 800,00
EUR, ☎ 04/53-33-520

11001214

FIAT Multipla 1.9 JTD, l. 01, 218.000
km celoletna vinjeta, nepoškodovan,
nikoli karamboliran, cena: 2.900,00
EUR, ☎ 041/667-454

11001287

OPEL Corso, l. 05, 89.000 km rdeče
barve, ☎ 041/665-741

11001291

SUBARU Forester, l. 03 odlično ohra-
njen, vsa oprema, ☎ 031/653-188

11001310

SUBARU Justy 1.3 4 WD ohranjen,
reg. do 8/11, ☎ 04/51-41-415,
041/824-676 11001255

AVTO za invalida, avtomatik, zadnja
vrata do dna, v dobren stanju, ☎
04/23-26-594, 031/293-069

11001234

DRUGA VOZILA
PRODAM

AVTO PRIKOLICO 4 x 2 m s cerado
za kombi ali jeep, nosilnost 2 t, v.16
m3, ☎ 031/387-401

11001321

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 LETNE gume s platišči za Opel cor-
so 155/70/13, ☎ 04/53-38-259,
031/853-163 11001281

4 NOVE letne gume Goodyear excel-
lence 215/60R16 95H, ☎ 04/53-10-
229, 041/815-311

11001231

GUME - platišča za različne avte, aku-
mulatorji, preizkušeni  že od 10 EUR
naprej, od  40 - 135 Ah, ☎ 041/722-
625 11001083

LETNE gume z alu platišči in zaščitni-
mi vijaki dimenzije 205/60R15, ☎
031/645-065

11001288

LETNE GUME z jeklenimi platišči Mic-
helin energy dim. 185/65R15, rablje-
ne eno sezono, ☎ 04/58-72-604

11001292

VW POLO Clasic, l. 96, 1.6, bencin,
140.000 km, karamboliran, po delih,
☎ 041/335-892 11001290

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

TRAČNO žago za razrez hlodovine,
pokončni rez, domače izdelave, ugod-
no, ☎ 04/23-26-594, 031/293-069

11001233

VARILNI aparat za inox in aluminij,
cena 650 EUR, ☎ 031/360-536

11001212

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

PUNTE različnih dolžin, Goriče 24, ☎
041/711-866

11001264

SUH napušč, š.10 cm, 30 m2 in š. 6.5
cm, 20 m2, cena 4,5 do 5 EUR/m2,
☎ 041/603-247

11001315

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

VRATA vhodna in garažna, malo rablje-
na, ugodna cena, ☎ 041/504-662

11001222

KUPIM

BALKONSKA, dvokrilna vrata, viš.
1,90 do 2,00 m, šir. 1,30 do 1.50 m,
☎ 041/427-771 11001302

GARAŽNA vrata dim. 2 x 2,5 m, ☎
040/354-085

11001309

KOPALNIŠKA OPREMA
PODARIM

BANJO, ☎ 04/25-21-626,
031/256-097 11001237

KURIVO
PRODAM

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

11001050

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

11001051

BUKOVA, razžagana drva in gozdarski
traktor Fudži T30, ☎ 031/561-707

11001245

SUHA drva, v Žireh in 13 colski gumi-
voz z diro, ☎ 031/581-637

11001257

KUPIM

HLODOVINO kostanje za drva, ☎
041/337-293

11001224

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

ČRNO, usnjeno, sedežno garnituro in
belo otroško posteljo + vložek, ☎
031/641-868

11001275

MLADINSKO posteljo, belo z novim
jogijem 90x200 cm, ogled v Kranju,
cena 80 EUR, ☎ 031/325-326

11001226

PODARIM

DVA RAZTEGLJIVA kavča in termoa-
kumulacijsko peč AEG 3 KW, ☎
04/23-32-833 11001268

STAREJŠO, ohranjeno spalnico, ☎
041/276-485 11001271

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

PROSTOSTOJEČ štedilnik Gorenje,
steklokeramična plošča, šir. 50 cm, ☎
04/57-44-689, 030/691-458

11001274

VEČ starejših, gospodinjskih aparatov,
☎ 04/23-24-903, 031/387-275

11001289

GLASBILA
PRODAM

TROBENTO B znamke Amati sirius,
cena 250 EUR, ☎ 031/360-536

11001213

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

SKORAJ nove rolarje, sive barve, št.
40, ☎ 04/23-10-189 11001273

TURIZEM
TERME ČATEŽ najem vikend hiše do
22. 4. samo 30 EUR za nočitev, ☎
041/625-178 11001311

KNJIGE,
PUBLIKACIJE
PRODAM

KNJIGO Mladinske knjige, Tisoč in
ena noč, nova, ☎ 04/51-20-859,
031/845-972 11001230

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

SLIKO ”Narava z ruševcem”, zanimiva
za lovce, ☎ 04/25-21-374 11001308

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

FANTOVSKO temno modro obleko
znamke Sens za obhajilo, ☎
040/437-988 11001243

NOVO, belo, obhajilno obleko z dodat-
ki, ☎ 04/51-31-675, 031/283-555

11001252

OBHAJILNO obleko za deklico, ☎
041/367-758 11001295

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

DVA OTROŠKA vozička, eden športni
in košara, drugi samo športni, ☎
04/23-374-409, 040/425-271 11001272

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OČALA na recept, okulistični pregledi,
kontaktne leče, popusti za upokojence
in zavarovance Vzajemne. Optika Alek-
sandra, Qlandia Kranj, C. 1. maja 77,
04/234-234-2, ☎ www.optika.si

11000941

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

ČISTOKRVNO, nemško ovčarko, sta-
ro 3 mesece, cena 70 EUR, ☎
031/717-516

11001259

PODARIM

7 TEDNOV stare kužke, mešančke,
☎ 04/51-22-777

11001153

DVA KUŽKA mešančka, črno-bele
barve, stara 4 mesece, ☎ 040/516-
409 11001334

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CEPILEC za drva - sveder, ☎ 040/
371-488 11001294

DEUTZ FAHR koso, 1,65 m, ☎
041/848-539

11001250

DVOBRAZDNI plug za oranje in kulti-
vator, ☎ 04/23-32-947

11001216

ELEKTRIČNE škarje za striženje ovc,
☎ 04/53-33-535

11001253

GOZDARSKO prikolico z dvigalom.
rabljeno, manjšo, cena 4.500 EUR, ☎
04/51-81-086, 041/214-500

11001232

KOSILNICO na 4 diske, malo rabljena
- 5 sezon, ☎ 031/378-946, po 14. uri

11001279

NAKLADALNO prikolico SIP 15 m3 in
kosilnico BCS, ☎ 04/53-38-244

11001327

PAJEK SIP 4550, ☎ 040/830-453
11001239

SAMONAKLADALNO prikolico Pöttin-
ger boss 24 m3, 22 nožev, lepo ohra-
njena, ☎ 041/589-884

11001266

SEKULAR za žaganje drv s koritom in
mizo, ☎ 031/812-210

11001240

TRAKTOR IMT 539, l. 88, 2200 del.
ur, kabina, kompresor, cena 3600
EUR, ☎ 070/875-918

11001267

VITEL Riko 3 t, dobro ohranjen, ☎
041/874-181

11001258

ZGRABLJALNIK Ceccato 3.2 O.M.,
@ 041/347-258

11001304

ZLOŽLJIVE, travniške brane, ☎
041/992-593 11001318

KUPIM

SADILEC krompirja in traktorski nakla-
dač hlevskega gnoja, ☎ 031/528-
266

11001263

TRAKTOR Deutz, Zetor, Univerzal ali
Štore, dobro plačilo, ☎ 051/203-387

11001244

PRIDELKI
PRODAM

300 kg krompirja desire, lanski uvoz,
za nadaljnje sajenje, ☎ 04/25-91-
294 11001298

JABOLKA iz naravi prijazne pridelave
ter jabolčni sok, kis in krhlje, Markuta,
Čadovlje 3, Golnik, ☎ 04/25-60-048

11000950

JEDILNI krompir, ☎ 041/848-539
11001251

KROMPIR, rumen, jedilni, in krmno
peso, ☎ 041/861-971

11001256

KVALITETNO domače žganje, kuha-
no iz neškropljenih jabolk in hrušk, ☎
040/389-518

11001247

RDEČI semenski krompir ‘red fantasy’,
☎ 04/23-10-562

11001221

SENO razsuto, pšenico, oves in ječ-
men, ☎ 031/546-969

11001299

SILAŽNE bale in slamo, balirano v
okrogle bale, ☎ 030/342-081

11001282

KUPIM

KROMPIR jedilni, ☎ 031/604-918
11001261

SENO za ovce z dostavo v okolico
Kranjske Gore, ☎ 041/532-053

11001276

SENO v Poljanski dolini, ☎ 041/903-
412 11001280

SENO, ☎ 041/603-349 11001330

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA simentalca, starega 4 mesece,
☎ 041/544-164

11001219

BIKCA in teličko simentalca, stara 15
in 7 dni, kravo po treh teletih, ☎
040/828-731

11001319

ČB BIKCA starega 10 dni, cena 100
EUR, Žabnica 57, ☎ 04/23-10-268,
041/595-355 11001254

ČB BIKCA starega 7 dni, ☎ 041/604-
476 11001296

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎
041/582-168

11001313

DVE JAGNJETI in ovna, solčavske
pasme za zakol ali rejo, ☎ 04/53-15-
779 11001301

DVE OVCI - ovčici za nadaljnjo rejo ali
za zakol, Viševnica 18, ☎ 04/57-25-
223 11001314

JAGNJETA za zakol ali nadaljnjo rejo -
ugodno, ☎ 041/910-234

11001225

JAGNJETA za rejo ali za zakol, ☎
040/539-023 11001312

KOKOŠI rjave pred nesnostjo. Vsak
delavnik od 8. - 11. ure, sreda od 8. -
17. ure in sobota od 8. - 13. ure. Perut-
ninarstvo Gašperlin, Moste 99 pri Ko-
mendi, ☎ 01/83-43-586

11001217

MLADE ovce za zakol ali nadaljnjo
rejo, nove AŽ panje, ☎ 04/25-21-
626, 041/872-731 11001317

NESNICE - rjave, grahaste, črne tik
pred nesnostjo. Brezplačna dostava
na dom. Vzreja nesnic Tibaot, ☎
02/58-21-401 11000944

PRAŠIČA, težkega 140 kg, lahko tudi
po delih, domača krma, ☎ 04/25-71-
084

11001331

TELICO simentalko, staro 16 mese-
cev za zakol ali nadaljnjo rejo, ☎
051/879-601

11001220

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev,
☎ 041/695-261

11001246

TELICO simentalko, staro eno leto, ☎
051/247-323

11001323

TELIČKO, simentalko, staro 7 dni, ☎
04/57-24-155 11001316

TELIČKO, mesne pasme, staro 4 me-
sece, ☎ 041/483-807

11001322

ZAJCE, stare pet mesecev, ☎
041/846-937 11001293

ZAJCE, stare 2 mes., križance, 10
kom, celo leglo in samca beli novoze-
landec, 8 mes., ☎ 040/979-622

11001300

KUPIM

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

11001048

OSTALO
PRODAM

DOMAČE žganje in kletke za kokoši,
☎ 040/531-667

11001306

HLEVSKI gnoj, okolica Kranja, ☎
031/875-730

11001262

KOSTANJEVE kole za ograjevanje
pašnikov, ☎ 04/51-81-086,
041/214-500

11001278

MESO bika, krmljenega s senom, ☎
04/53-31-041

11001303

MONTAŽNO hladilnico š.1,8, d.2,4, v.
2,3, ☎ 031/360-536

11001218

PRST, ugodno, ☎ 031/285-334
11001305

STAR, uležan, hlevski gnoj, ☎ 04/25-
22-569, 031/474-211

11001307

KUPIM

LATE za kozolec, ☎ 031/624-552
11001209

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

FAST FOOD Pinki išče dekle ali fanta
za prodajo hitre hrane. Krpič Sašo
s.p., Poštna ul. 3/a, Kranj, ☎
041/662-626 11000942

IŠČEMO delavko za občasno pomoč v
kuhinji. Gostilna Logar, Igor Logar s.p.,
Hotemaže 3 a, Preddvor, ☎ 040/130-
877

11001185

IŠČEMO kuharja m/ž za pripravo koro-
ških jedi v prijazni gostilni Antonitsch,
Glinje 12, 9170 Borovlje. Zaposlitev
od 04/2011. Gundi Petritsch, ☎
0043/664/2205633, 0043/ 4227/
2226

11001286

ZAPOSLIMO voznika C kategorije, v
mednarodnem cestnem prometu m/ž,
izobrazba ni pomembna, Baland,
d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka,
☎ 04/51-50-410, 041/784-142

11001332

EKOL, d.o.o. Kranj  nudi možnost za-
poslitve mlajšemu delavcu -  vozniku
tovornih vozil za določen čas. Izključno
pisne prijave z dokazili pošljite na na-
slov Ekol, d. o. o., Laze 18a,  4000
Kranj 11001324

IŠČEM pedikerko za delo v kozmetič-
nem salonu v Kranju. Izključno pisne
prošnje z življenjepisom pošljite na e-
naslov: sonce@studiosonce.com ali
po pošti na Tag Trade, d.o.o., Hotema-
že 55, 4205 Preddvor

11001284

IŠČEMO pomoč pri pobiranju in paki-
ranju špargljev, zaželeno iz okolice
Škofje Loke. Resne ponudbe Samo
Livk, Dorfarje 16, Žabnica, ☎
040/244-347

11001238

KOZMETIČNI salonu v Kranju zaposli
kozmetičarko, za polni delovni čas. Iz-
ključno pisne prošnje z življenjepisom
pošljite na e-naslov: sonce@studioson-
ce.com ali po pošti na Tag Trade,
d.o.o., Hotemaže 55, 4205 Preddvor

11001285

TRAKTORISTA, ki je pripravljen prijeti
za katerokoli delo na kmetiji, zaposli-
mo, Basaj, d.o.o., Suha pri Predosljah
40 Kranj, ☎ 041/375-575

11001333

ZAPOSLIM delavca v vulkanizerski de-
lavnici, Kristanc, d.o.o., Britof 45,
Kranj, ☎ 031/300-150

11001326

IŠČEM

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

11001283

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

11001068

NEGA starejših in bolnih, pospravlja-
nje stanovanj in pisarn, Kranj - Ljublja-
na, ☎ 0590/11-246, 040/756-409

11001235

STORITVE
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

11001052

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

ADAPTACIJE, novogradnje, notranji
ometi, fasade, betonske in kamnite
škarpe, tlakovanje dvorišč, z našim ali
vašim materialom, Babič Miloš s.p.,
Hraše 24, Lesce, ☎ 041/622-946

11001006

BELJENJE stanovanj, kitanje sten,
barvanje vrat in oken, odstranjevanje
tapet, antiglivični premazi. Kvalitetno in
ugodno. Pavec Ivan s.p., Podbrezje
179, Naklo, ☎ 031/392-909

11000952

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

11001054

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

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



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

11001017

OGRAJE - železne, kovane, izdelamo
in montiramo, Goldi, d.o.o., Francarija
8, Preddvor, ☎ 041/550-180

11001195

OGRAJE - žičnate, vrtne, hitro postavi-
mo, Goldi, d.o.o., Francarija 8, Pred-
dvor, ☎ 041/550-180

11001196

ZAKLJUČNA, vzdrževalna dela hiš in
posl. objektov od kleti do podstrešja,
adaptacije, novogradnje, suhomonta-
ža, malarija, čiščenje, prevozi. Slavko
Markotič s.p., Suška c. 28, Šk. Loka,
☎ 0590/20-722, 041/206-751

11001328

IZOBRAŽEVANJE
IŠČEM

INŠTRUKTORJA za angleščino za
srednjo šolo, ☎ 04/25-21-626,
031/256-097

11001236

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

11000077

MOŠKI išče žensko z avtomobilom
za občasna srečanja, ☎ 040/155-
604

11001277

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

11000076

RAZNO
KOLE, kostanjev, prodam in kupim mi-
zarski ponk, ☎ 04/51-41-297, 051/
392-628

11001265

PRODAM

KOVINSKE sode 200 l, plastične
sode 110 l, plinske jeklenke 10 kg, ☎
041/721-625

11001228

NOV ZABOJNIK za smeti, 240 l,
ugodno, možna dostava, ☎ 04/51-
82-720, 031/560-936

11001260

PLASTIČNO cisterno, 1100 l za vodo
ali olje na paleti, čista, možna dostava,
☎ 041/320-701

11001249

31petek, 11. marca 2011
GORENJSKI GLAS

info@g-glas.siMALI OGLASI, ZAHVALE

Ob nepričakovani in mnogo prezgodnji izgubi dragega moža,
očeta, brata, zeta, svaka

Zmaga Cofa
iz Stražišča pri Kranju

se iskreno zahvaljujemo njegovi osebni zdravnici dr. Silvi Koz-
jak, zdravnikom in osebju OI Ljubljana in splošni bolnišnici
Golnik za nudeno pomoč pri zdravljenju, vsem sorodnikom, pri-
jateljem, sosedom in znancem za izrečena sožalja, podporo in
tolažilne besede ter podarjene sveče in cvetje. Hvala tudi gospo-
du župniku Bojanu Likarju za lepo opravljeno pogrebno sloves-
nost in sveto mašo ter pevcem za zapete žalostinke. Zahvaljuje-
mo se tudi učencem in razredničarki 1. AA razreda šole ESIC
Kranj za izraženo pisna sožalje ter razumevanje. Hvala tudi ga-
silcem in športnim prijateljem iz Bitenj. Zahvala tudi njegovim
sodelavcem: Iskra ISD, Iskra OTC, Iskra Terminali, Iskra STI,
Iskra TEL, KAMM in ženinim sodelavcem iz Save Tires Kranj
ter bratovim sodelavcem iz Avtohiše REAL - REMONT Kranj, ki
so ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala tudi Komunalni
službi Kranj ter vsem imenovanim in neimenovanim.

Žalujoči: vsi njegovi
Stražišče, marec 2011

Ni smrt tisto, kar nas loči,
in življenje ni, kar druži nas.
So vezi močnejše.
Brez pomena zanje so
razdalje, kraj in čas.
(M. Kačič)

ZAHVALA

V soboto, 12. februarja 2011, se je nepričakovano, mirno, v snu
od nas poslovil naš oče, ded, prijatelj, brat, tast, sodelavec in
znanec

Tone Mulej
inž. živilske tehnologije in marljivi čebelar

Iskrena hvala vsem, ki ste nam v težkih urah slovesa stali ob
strani, z nami sočustvovali in vsestransko pomagali. Hvala go-
spodu govorniku za opis življenjske poti pokojnika in besede
slovesa, članom ČD Bled za njihovo spremstvo h grobu, pevcem
za zapete pesmi in sodelovanje pri sv. maši, g. župniku iz Rib-
nega za lep pogrebni obred in vsem, ki ste se od njega tako
množično poslovili in ga pospremili v njegov prerani grob.

Žalujoči domači

Zdaj se spočij, izmučeno srce, 
zdaj se spočijte, zdelane roke,
zaprte so utrujene oči,
le drobna lučka še gori.

ZAHVALA

Umrl je 

Vinko Kržišnik
Povlič iz Podobenega

Vedno se ga bomo s hvaležnostjo spominjali.

Bogatajevi iz Kladja

ZAHVALA

V torek, 1. marca 2011, smo se na šenčurskem pokopališču
poslovili od moža, atka, ata, brata, strica, tasta in prijatelja

Franca Luskovca
1. 6. 1941 - 25. 2. 2011

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem
spominu. Zahvaljujemo se vsem, ki ste mu v času bolezni 
pomagali in stali ob strani, in vsem, ki ste se z nami na
kakršenkoli način od njega zadnjič poslovili.

Žalujoči: žena Mira in hčerke z družinami
Šenčur, 1. marca 2011

V SPOMIN

Danes, 11. marca 2011, mineva pet let, odkar nas je zapustila in
odšla v večno življenje nadvse dobra žena, mami, babi

Slavka Zor
iz Moš 42

Slavka, vedno bolj te pogrešam in ne mine dan, da ne bi bila v
mislih pri meni. Hvala vsem, ki se Slavke spominjate z mislijo,
molitvijo, svečko. Počivaj v miru.

Tvoj mož Franci, hči Urška z Jakobom in Hano

Ob nepričakovani, boleči izgubi našega dragega moža, očeta,
dedka, pradedka in tasta 

Janka Šmida 
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in
znancem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti in mu po-
klonili cvetje in sveče. Hvala ZB za venec in gospe Anči Bogataj
za poslovilni govor ob grobu. Posebna zahvala gre gospodu
Janezu Rejcu za nesebično pomoč v zadnjih urah življenja.

Žalujoči: žena Marija, sin Lojze, hčeri Janka in Vida z družinami    

OSMRTNICA

V neizmerni žalosti naznanjamo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem, da nas je
v 69. letu za vedno zapustila naša draga

Tončka Gašperlin
roj. Kristanc

Pogreb nepozabne pokojnice bo jutri, v soboto, 12. marca 2011, ob 14. uri 
na pokopališču v Predosljah. Žara bo na dan pogreba od 8. ure dalje v vežici na 

tamkajšnjem pokopališču. 
Ohranimo drago pokojnico v častnem spominu.

Žalujoči vsi njeni

Tudi meč svoj tok izje
in razum duha utrudi
in utrudi se srce
in življenje tudi.
(Byron)

Po nebu lastovke lete,
se lepega dneva vesele,
le tebe, Slavka, ni nazaj,
odšla si v daljni, daljni raj.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla
in vprašala, kje si ti.
Sedla bo na rosna tla
in jokala, ker te ni.

Odšel si tja, kjer ni solza,
ni trpljenja in gorja.
Ostala mi tvoja je dobrina,
v srcu mojem bolečina
in tiha solza večnega spomina.

ZAHVALA 

Tjaši Kastelic
1992 - 2008

iz Čirč pri Kranju

Minilo je tretje leto, odkar si odšla v nebesa med angelčke. Zelo te pogrešamo. 
Za vsako svečko, za vsak cvet in lepo misel ob njenem grobu, iskrena hvala.

Mami, ati in vsi njeni
Čirče, 12. marca 2011

V SPOMIN
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France Škrlep:

"Alkohola že vse življenje ne
pijem. Vsekakor podpiram
akcije za omejitev pitja alko-
hola, je pa res, da manj, ko
imajo ljudje denarja, več pi-
jejo. In država nikoli ne re-
šuje na pravem koncu."
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Marija Volmajer:

"Akcija je vredna vseh po-
hval in dobro je, da se opo-
zarja na posledice preko-
mernega pitja alkohola in da
se ljudje kdaj čemu tudi od-
povemo. Sama nikoli ne pi-
jem in vozim."

Darja Kunovar:

"Akcije ne poznam, a glede
alkohola nimam težav, pi-
jem le nekajkrat na leto. Je
pa to pametna poteza, saj je
še vedno preveč tistih, ki pi-
jejo in vozijo. Ozaveščanja
ni nikoli preveč."

Boštjan Lakner:

"Za akcijo še nisem slišal,
ampak tudi sicer ne pijem,
sploh ne, ko vozim, zato tudi
teh 40 dni ne bo nič drugače.
Podpiram vsa tovrstna priza-
devanja, saj je alkoholizem v
Sloveniji velik problem."

Katja Komatar:

"Akcijo poznam in se mi zdi
zelo pomembna, ker bi vsi
skupaj morali biti glede al-
koholizma in njegovih po-
sledic veliko bolj ozaveščeni
in upam, da bodo takšne ak-
cije k temu pripomogle."

Napoved za Gorenjsko

Danes bo sončno, jutri, v soboto, bo postopno že več 
oblačnosti. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. V nedeljo
bo oblačno, občasno bodo tudi padavine.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Suzana P. Kovačič

Topol pri Medvodah - Med
priporočili Organizacije za
gospodarsko sodelovanje in
razvoj (OECD) za Slovenijo
je tudi reorganizacija osnov-
nošolskega izobraževanja, ki
naj bi postalo gospodarnej-
še. Ukrep bi bil lahko tudi
zmanjševanje oziroma zdru-
ževanje šol. Minister za šol-
stvo in šport Igor Lukšič je
povedal, da zapiranju podru-
žničnih šol ni naklonjen. 

Odpravili smo se v Podru-
žnično osnovno šolo (POŠ)
Topol na nadmorski višini
645 metrov v občini Medvo-
de, ki jo obiskuje dvaindvaj-
set učencev. "Določene šole
v Sloveniji smo na višjih
nadmorskih višinah in že
naravna okoliščina, kot je
sneg pozimi, lahko predstav-
lja oviro. Če šole v kraju ne
bi bilo, bi morali v takem pri-
meru učenci pol ure pešačiti
do doline. V Sloveniji so ne-
katera območja demograf-
sko ogrožena in zapiranje
šol ni spodbuda za priselje-
vanje, saj staršem veliko po-
meni, da gre otrok lahko v
osnovno šolo v bližini," je
povedala vodja POŠ Topol
Darja Šinko. 

Ker je POŠ Topol višje le-
žeča šola, imajo devetletko,
organizirano jutranje var-
stvo in oddelek podaljšanega

bivanja. Pouk poteka v kom-
binaciji; prvi, drugi in tretji
razred skupaj, višji razredi
so v kombinaciji po dva.
"Učim osem, devet predme-
tov, kar pomeni, da se učite-
lji stalno izobražujemo, iz-
popolnjujemo. Nekaj učitelj-
ske pomoči dobimo tudi iz
doline," je dejala Šinkova in
poudarila: "V devetem razre-
du so nacionalna preverjanja
znanja in lahko povem, da
dosegamo zelo dobre rezul-
tate. Letos imamo učenca, ki
se je uvrstil na državno tek-
movanje iz angleščine. Dve
leti nazaj je naša učenka do-

bila zlato državno priznanje
iz matematike ... ," je pouda-
rila sogovornica.

Na šoli imajo štiri učence
s posebnimi potrebami. In-
validnim otrokom so prila-
godili učilnico, uredili so
klančine. "Šola deluje v
spodbudnem, naravnem
okolju, kar vpliva na to, da
nam otroke pripeljejo tudi iz
doline. Ker imamo manj
otrok, se tudi tisti, ki so ve-
denjsko problematični, une-
sejo. Pri nas je odnos manj
formalen in bolj prijateljski,
kar ohranja toplino," je deja-
la Šinkova.

Vsako leto marca za starše
in druge krajane pripravijo
prireditev, decembra pripra-
vijo predstavo. Letos bodo
imeli že deseto jesensko trž-
nico. "Že drugo leto z izku-
pičkom od tržnice plačamo
tedenski tabor za vse učen-
ce," je poudarila vodja šole.
Učenci in učitelji so naredili
učni poti, po katerih vodijo
tudi skupine, če jih pokličejo.
Vključili so se v mrežo eko vr-
tov. "Kar sem jaz tukaj, je bil
obstoj šole ogrožen trikrat,"
je dejala Darja Šinko. To se
ni uresničilo, ker je šola na
Topolu življenje kraja ...

Šola na Topolu je življenje kraja
"V Sloveniji so nekatera območja demografsko ogrožena in zapiranje podružničnih šol ni spodbuda
za priseljevanje," pravi vodja Podružnične osnovne šole Topol Darja Šinko. 

Štirideset dni
brez alkohola
Jasna Paladin

V sredo se je skupaj s tradi-
cionalnim postnim obdo-
bjem začela tudi vsesloven-
ska akcija 40 dni brez alko-
hola, ki letos poteka že še-
stič. Mengšane smo vpraša-
li, ali akcijo poznajo in ali
bodo v njej sodelovali.

Od leve: petošolci Matic Schwarzmann, Jakob Kršinar in Vladimir Fijavž so povedali, da se
v šoli na Topolu dobro počutijo in da je v redu, ker ni veliko učencev. Z Darjo Šinko so pri
pouku družboslovja. / Foto: Tina Dokl

Dovje

Osmomarčevski pasulj

Na Dovjem že vrsto let osmi marec obeležujejo na čisto 
poseben način. Ženskam na ta dan namreč ni treba kuhati,
saj za kosilo poskrbijo moški, res pa je, da v vseh hišah jedo
isto ... Pa ne zato, ker bi se moški dogovorili in vsi skuhali
enako - po kosilo gredo enostavno v hišo Pr'Katr, kjer so 
letos skuhali osmomarčevski pasulj. Na Dovjem ga s krajši-
mi presledki kuhajo že od leta 1986, vselej za osmi marec,
navada pa je taka, da ponj pridejo možje in ga nato odnese-
jo domov ženam, ki so na ta dan "frej" kuhe. Kot je povedal
Franci Koražija, glavni šef hiše Pr'Katr, je štiristo pollitrskih
porcij pasulja s suhim mesom, kruhom in kvašenim flanca-
tom hitro pošlo. Franci Koražija je obljubil, da bodo ta
osmomarčevski običaj ohranili tudi v bodoče. U. P.

Moravče

V Moravčah začetek predvolilne kampanje

V občini Moravče se je včeraj, mesec dni pred predčasnimi
volitvami v občinski svet, začela predvolilna kampanja. "Na
odločitev upravnega sodišča, da moramo razpisati predčas-
ne volitve, kljub napovedim v roku nismo prejeli nobene pri-
tožbe, zato bomo v Moravčah volitve izvedli skupaj z refe-
rendumom v nedeljo, 10. aprila," je odločitev izpred dveh
tednov potrdila predsednica občinske volilne komisije Anica
Grilj. Prepričljivo zmago in več kot sedem mest v občinskem
svetu, kar bi mu omogočilo lažje vodenje občine, je že na-
povedal župan Martin Rebolj, ki pa tokrat ni sestavil liste
svoje stranke SD, ampak povsem nestrankarsko Županovo
listo. Predvolilna kampanja se bo z volilnim molkom zaklju-
čila v petek, 8. aprila. J. P. 




