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Krajani opozarjajo 
na smrad
Bioplinarna v Pirničah, edina na Go-
renjskem, še vedno ne obratuje, kra-
jani pa opozarjajo na smrad iz skla-
diščene silaže in trdijo, da projekt ni v
skladu s prostorsko ureditvenimi po-
goji za to območje.

4

GORENJSKA

Danes bo pretežno oblačno.
Jutri bo spremenljivo oblačno.
V nedeljo bo sončno z občasno
zmerno oblačnostjo. Pihal bo
severovzhodni veter. 

VREME

jutri: spremenljivo oblačno ..
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Obtožen jeseniški 
zdravnik
Na ljubljanskem okrožnem sodišču
se je začelo sojenje zdravniku Zdrav-
stvenega doma Jesenice Janku Kers-
niku, ki mu obtožnica očita, da je
pred sedmimi leti iz malomarnosti
povzročil smrt sladkorne bolnice Joži-
ce Robič.

12

KRONIKA

Samo še en kozarček 
ga spijem
"Alkoholizem je samomor na obroke.
Šele ko si priznaš, da si alkoholik,
greš lahko na pot zdravljenja," pravi
Franjo Tomazini, ki se danes zavze-
ma za to, da mladim ne bi točili alko-
holnih pijač in da za volanom ne bi
bilo praga tolerance.

15

Jožefov sejem 
še zadnjič ...
... poteka na stari lokaciji za gledališ-
čem, že prihodnje leto se bo preselil
na Staro Savo, kjer jeseniška občina
gradi novo pokrito mestno tržnico.
Sejem že tradicionalno pomeni uvod
v občinski praznik, ki ga Jesenice
praznujejo 20. marca.

32

ZADNJA

64 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Maja Bertoncelj

Planica - S sredinim presku-
som letalnice se je začel le-
tošnji planiški skakalni
praznik, finale svetovnega
pokala v smučarskih sko-
kih. Včeraj so bile v dolini
pod Poncami kvalifikacije
za tekmi posameznikov, ki
bosta danes in v nedeljo, ju-
tri pa bo ekipna tekma.
Tako v seriji za trening, iz-
peljali so le eno, kot v kvali-
fikacijah je bil z naskokom
najdaljši Kranjčan Robert
Kranjec in s tem napovedal
boj za najvišja mesta. Pri-
stal je pri 217,5 in 228,5 

metra. Na tekmo se je poleg
njega uvrstilo še pet Sloven-
cev: Peter Prevc, Mitja Mež-
nar, Jernej Damjan, Jurij
Tepeš in Dejan Judež. 

"Danes je bil fenomenalen
dan. Pomembno je pred-
vsem to, da sem zadovoljen.
Bil sem blizu državnemu re-
kordu, da bi preletel 232 me-
trov iz Vikersunda, pa je
zmanjkalo vzgornika. Dobre
skoke bo treba pokazati še
na tekmi," je po včerajšnjih
kvalifikacijah povedal Robert
Kranjec, na vprašanje, kako
daleč se da letos leteti v Pla-
nici, pa dodal: "Če bodo bolj-
še razmere za letenje, lahko

pričakujemo skoke tudi
okrog 240 metrov, morda
celo kakšen meter več, sve-
tovnega rekorda pa ne gre
pričakovati."

Svetovnega rekorda, ki ga
je z 246 m Planici letos prev-
zel Vikersund, torej ne gre
pričakovati, bodo pa gledalci
kljub temu lahko uživali v
dolgih poletih. Že včeraj se
je pod letalnico zbralo prek
osem tisoč gledalcev, največ
otrok. Planica ostaja kraljica
in s prenovljenim nordij-
skim centrom bo Slovenija s
Planico kandidirala tudi za
svetovno nordijsko prven-
stvo leta 2017. 

Pričakujejo dolge skoke, a ne rekorda
Najdaljši skok včerajšnjega dne je v Planici uspel Robertu Kranjcu, ki je 
pristal pri 228,5 metra. Na tekmo se je uvrstilo šest Slovencev.

Robert Kranjec je bil včeraj z naskokom najboljši na planiški letalnici. / Foto: Gorazd Kavčič

Leto LXIV, št. 22, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Suzana P. Kovačič

Tržič - Novembra lani je se-
demnajst svetnikov, kolikor
jih je bilo na seji občinskega
sveta v Tržiču, soglasno spre-
jelo sklep, da dovoli upravljav-
cu Komunali Tržič, da lahko
na deponiji Kovor odlaga,
skladno z predpisi, predhod-
no obdelane komunalne in
nenevarne odpadke iz drugih
občin. Poleg odpadkov iz ob-
čine Tržič lahko dnevno de-
ponija sprejme največ osem
tovornjakov odpadkov oziro-

ma največ 160 ton komunal-
nih odpadkov, dinamiko pre-
vozov teh odpadkov pa uskla-
di s Krajevno skupnostjo (KS)
Kovor tako, da bo najmanj
obremenjujoče za prebivalce
krajev Zvirče in Kovor. Skupi-
na desetih svetnikov zdaj trdi,
da je bilo tedaj predstavljeno
gradivo zavajajoče, brez ve-
ljavnih odločb Agencije RS za
okolje in da se odlaga večja
količina odpadkov, kot je do-
voljeno, zato zahtevajo preklic
sklepa iz novembra 2010.

Jezi jih lastna deponija 
Deset tržiških svetnikov zahteva preklic sklepa z novembrske seje občinskega sveta, ki se nanaša na
deponijo Kovor. Da je bilo gradivo na seji zavajajoče, da se odlaga več odpadkov, kot je dovoljeno ...

Na deponiji je prostora še za približno dvesto tisoč ton 
odpadkov. Po letu 2015 bo treba deponijo zapreti in sanirati.
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Konjeniški klub Komenda vas vabi, da od 25. do 27. marca 2011 obiščete pomladanski sejem kmetijske, gozdarske in gradbene mehanizacije na hipodromu v Komendi.
Odprtje bo v petek ob 12. uri. Sicer pa si boste sejem lahko ogledali vsak dan od 9. do 18. ure.         Vstopnine in parkirnine ni.

Konjeniški klub Komenda, Glavarjeva cesta 98, Komenda

Nova stavba pošte še letos
Na Jesenicah je Pošta Slovenije začela graditi
novo stavbo glavne pošte.

Nova stavba glavne pošte bo stala na območju med 
Enosom in Lidlom v neposredni bližini občinske stavbe. 
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Langa in Mlada Langa 

Petim naročnikom Gorenjskega glasa bomo omogočili brez-
plačen ogled prvega združenega koncerta Lange in Mlade Lange,
ki bo na materinski dan, v petek, 25. marca, ob 20. uri v Športni
dvorani Trata v Škofji Loki. Če si želite vstopnice, odgovorite na
nagradno vprašanje: Iz katere vasi prihajata brata Mišo in Jože
Kontrec in kdo so člani zasedbe Mlada Langa? Odgovore s svoji-
mi podatki najkasneje do torka, 22. marca, pošljite na naslov:
Gorenjski glas, Bleiweisova 4, Kranj ali na: koticek@g-glas.si.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Z odložitvijo uvelja-
vitve ali zaradi zavrnitve za-
kona o pokojninskem in in-
validskem zavarovanju ne bi
nastale protiustavne posledi-
ce, so ocenili ustavni sodniki
in tako referendum o pokoj-
ninski reformi ni več pod

vprašajem. Pri enotni odlo-
čitvi sodnikov, da dopustijo
referendum, je odtehtala
ustavna pravica do referen-
duma, predlagateljem (dr-
žavnemu zboru, ki je zahte-
val ustavno presojo referen-
duma) pa ni uspelo dokazati,
da bi sedanja zakonska ure-
ditev posegala v pravico do
socialne varnosti. Kot je dejal
predsednik ustavnega sodiš-
ča Ernest Petrič, državni
zbor in vlada sicer lahko ute-
meljujeta potrebo po reformi
pokojninske zakonodaje za-
radi makroekonomskih, jav-
nofinančnih ali demograf-
skih razlogov, ustavnoprav-
no pa ti razlogi niso merljivi
in jih ustavno sodišče ne
more upoštevati.

Kako o tem razmišljajo
nekateri gorenjski politiki
in sindikalistka? "Če ne bo

reforme, ne bomo zdržali,"
meni gorenjski poslanec SD
Tomaž Tom Mencinger z
Jesenic. "Že sedaj 1,6 aktiv-
nega prebivalca dela za ene-
ga upokojenca, to razmerje
pa se še poslabšuje. V prete-
klosti smo dopustili, da je
prihajalo do množičnega
upokojevanja ljudi, mlajših

od petdeset let (denimo po-
licistov), podjetja v težavah
so upokojevala presežne de-
lavce in tako svoje skrbi pre-
ložile na ramena vseh dr-
žavljanov. Pokojninska re-
forma je potrebna in priča-
kujem, da bodo ljudje to
tudi sprevideli in na refe-
rendumu glasovali po razu-
mu. Menim, da je pokojnin-
ski zakon treba sprejeti in
nato sprejeti spremembe v
detajlih, ki mogoče niso bili
dobro domišljeni."

"Velika verjetnost je, da bo
pokojninska reforma na re-
ferendumu padla, ker je za-
kon slabo pripravljen in ker
bodo tako državljani izrazili
tudi svoj protest zoper vlado.
V stranki SDS smo ves čas
opozarjali na vpliv reforme,
ki ga bo imela na najrevnejše
sloje, na krčenje pravic in na

nesprejemljivost reforme v
času, ko se krčijo delovna
mesta, čeprav sicer menimo,
da bo pokojninski sistem tre-
ba spremeniti, ker je vezan
na EU in na stabilnost ob-
močja z evrom," pravi posla-
nec SDS Milenko Ziherl iz
Škofje Loke. Dodaja še, da je
bil pokojninski zakon v dr-

žavnem zboru izglasovan za-
radi "glasovalnega valjarja", s
socialnimi partnerji pa je bil
premalo usklajen, zato je
tudi prišlo do pobude za refe-
rendum. Na njem bo zakon
po njegovem mnenju padel -
tudi zato, ker je mobilizacij-
ska moč predlagateljev (sin-
dikalnih central) večja od
vladne.

"Veseli me, da se je bila
najvišja zakonodajna oblast
zmožna odločiti tako, kot je
prav," je povedala tudi sekre-
tarka območne organizacije
Zveze svobodnih sindikatov
za Gorenjsko Romana
Oman. "To omogoča, da se v
prihodnje sprejme boljša po-
kojninska reforma od predla-
gane. Menim namreč, da bo
referendum odločil proti se-
danji reformi, potem pa
upam, da sedemo skupaj in

tako dolgo sedimo, da sprej-
memo za ljudi sprejemljivo
rešitev. V času sprejemanja
pokojninske reforme se je
pred neugodnimi pogoji
umaknil v pokoj, kdor se je
mogel, saj v negotovosti, ki
sedaj vlada zaradi plač in de-
lovnih mest, ni želel tvegati
še naprej." 

Davorina Pirc, ki vodi po-
krajinski odbor LDS na Go-
renjskem, pa pravi: "V odlo-
čitev ustavnega sodišča se ne
moremo spuščati, res pa se
postavlja vprašanje, kako da-
leč lahko dopustimo, da od-
ločajo ljudje na referendu-
mu. Če bi nas denimo vpra-
šali, ali naj ukinejo davke, bi
najbrž vsi pritrdili. Politika
in vsi, ki se ukvarjajo z jav-
nim interesom, so v tem pri-
meru odpovedali in sedaj
moramo o zelo pomembni
reformi odločati državljani.
To bo zelo težko, saj mnogi
to razumejo kot poseg v nji-
hove pravice, in je vprašanje,
ali imamo dovolj zrelosti, da
tu prepoznamo javni inte-
res. Zelo močni argumenti
bodo morali biti, da bodo
ljudi prepričali o koristnosti
reforme."

Odločitev prepustili ljudem
Ustavno sodišče je na začetku tedna javno sporočilo, da dovoljuje referendum o pokojninski reformi.

Kranj 

Ministrska ekipa na Gorenjskem

Ministri iz stranke Zares Darja Radič, Majda Širca, Irma Pav-
linič Krebs in Gregor Golobič se danes mudijo na Gorenj-
skem. Skupaj s skupino poslancev (Francijem Kekom, Vi-
tom Rožejem, Tadejem Slapnikom, Lojzetom Posedelom,
kranjskim Alojzem Potočnikom, Francom Jurijem) in pred-
sednikom državnega zbora Pavlom Gantarjem so na obisku
v nekaterih gorenjskih občinah, kjer pozornost namenjajo
zlasti gospodarstvu, tehnološkemu razvoju in kulturi. Sklep-
ni dogodek na sedežu Obrtne zbornice Kranj pa je srečanje
z gorenjskimi župani, predstavniki gospodarstva, regional-
nimi institucijami in drugimi, namenjen osrednji temi: Go-
renjska - pokrajina da ali ne. D. Ž.

Kranj 

Okrogla miza z Igorjem Šoltesom

V ponedeljek, 21. marca, ob 18. uri bo v čitalnici na Glavnem
trgu 5 v Kranju okrogla mizo o delovanju Računskega sodiš-
ča RS in njegove vloge v sodobni družbi. Društvo Zdravo
mesto bo gostilo predsednika računskega sodišča Igorja
Šoltesa, ki bo osvetlil pomen, način delovanja ter načrtova-
ni razvoj institucije, ki ji predseduje. Spregovorili pa bodo
tudi o vlogi in vplivu računskega sodišča na preprečevanje
korupcije in drugih negativnih pojavov, ki smo jim v zadnjih
letih priče v Sloveniji. D. Ž.

Ljubljana 

Fides napoveduje splošno stavko

Zdravniški sindikat Fides za 4. april napoveduje splošno
stavko, češ da prihaja do množičnega kršenja sporazuma,
lani sklenjenega z ministrstvom za zdravje. Največje kršitve
so v tem, da javni zavodi zdravnikom plačujejo zagotavlja-
nje nujne medicinske pomoči po t. i. dežurnih delovnih me-
stih brez njihovih pisnih soglasij ali na podlagi neprostovolj-
nih soglasij. Zaradi teh kršitev je Fides najprej stavko napo-
vedal v UKC Maribor in v bolnišnici v Brežicah, sedaj pa je
njegov glavni odbor ugotovil, da gre za splošen pojav v slo-
venskih javnih zdravstvenih zavodih. D. Ž.

Danica Zavrl Žlebir 

Kranj - Zavedajoč se dejstva,
da bo za ustanovitev pokra-
jin v državnem zboru po-
trebnih šestdeset glasov, je
ministrica za lokalno samo-
upravo in regionalno politi-
ko Duša Trobec Bučan pred-
lagala ustanovitev posebne
delovne skupine za zbliževa-
nje stališč glede regionaliza-
cije in decentralizacije. Se-
stavljena naj bi bila iz skupi-
ne sedmih poslancev in
predstavnikov koalicijskih in
opozicijskih parlamentarnih
strank, njen namen pa je
obuditi razpravo in doseči
politično soglasje o ustano-
vitvi pokrajin. Ta teden se je
skupina že prvič sestala, vodi

jo poslanec Vili Trofenik, ki
je tudi predsednik parla-
mentarnega odbora za lokal-
no samoupravo in regional-

ni razvoj, nam je te dni v po-
govoru za Gorenjski glas po-
vedala ministrica Trobec Bu-
čanova. Kot Gorenjka se bo

zavzemala za to, da tudi Go-
renjska postane pokrajina, je
še dejala. V delovni skupini
sta še dva gorenjska poslan-
ca: Branko Grims in Alojz
Potočnik, zato je pričakovati,
da razprava Gorenjske ne bo
obšla. Strokovno izhodišče
Službe vlade za lokalno sa-
moupravo in regionalno po-
litiko temelji na ugotovitvah
Strateškega sveta za regiona-
lizacijo in na paketu pokra-
jinskih zakonov. Veliko dela
je s tem že opravljenega,
prednostna naloga delovne
skupine pa je doseči dvetret-
jinsko večino v državnem
zboru, potrebno za sprejetje
zakona o ustanovitvi pokra-
jin, še pravi ministrica za lo-
kalno samoupravo.

O pokrajinah sedaj delovna skupina

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme NUŠA ŠKANTAR iz Žirovnice.

Ministrica za lokalno samoupravo Duša Trobec Bučan
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Davorina PircTomaž Tom Mencinger Milenko Ziherl Romana Oman

Hari Mata Hari

V sklopu velike slovenske turneje bo Hara Mata Hari nastopil
tudi v Kranju, in sicer v soboto, 26. marca, ob 21.15 v dvorani
Zlato polje. Če ste naročnik Gorenjskega glasa in veste, kako se
imenuje njegova turneja, lahko sodelujete v žrebu za štiri brez-
plačne vstopnice. Odgovore s svojimi podatki nam najkasneje
do srede, 23. marca, pošljite na prej omenjena naslova. Izžre-
bani bodo vstopnice prevzeli na blagajni pred koncertom.

Kupon za počitnice na otoku Samos
od 14. do 21. junija 2011, cena 399 EUR na osebo 
(za rezervacije do 15. aprila).
Kupon velja za dve osebi oziroma za družino.
Oddate ga v TA Intelekta, PE Kranj, Prešernova 1, Kranj.

Več o akciji preberite na 24. strani tega časopisa.
Na zadnji strani tega kupona 
mora biti viden naslov naročnika.

✂



Boštjan Bogataj

Ljubljana - Informacijska po-
oblaščenka Nataša Pirc Mu-
sar je na Ustavno sodišče vlo-
žila zahtevo za oceno ustav-
nosti Zakona o evidentiranju
nepremičnin, saj meni, da je
protiustaven v delu, ko dolo-
ča javnost imen, priimkov,
letnic rojstva in naslovov last-
nikov nepremičnin iz zemlji-
škega katastra in katastra
stavb. "Podatki so zaradi var-
nosti pravnega prometa javni
v zemljiški knjigi, do njih se
dostopa s parcelno številko.
Ni pa nobenega razloga, da
omogočamo enostaven do-
stop do teh podatkov skozi
portal e-prostor.gov.si," po-
jasnjuje pooblaščenka.
Meni, da so geodeti obšli od-
ločbo ustavnega sodišča, ki je
leta 2007 razveljavilo del za-
kona, ki določa javnost regis-
tra nepremičnin v delu, ki se
nanaša na podatke o fizičnih
osebah.

Podatki javni po zakonu

"Informacijski pooblašče-
nec meni, da je Geodetska
uprava z enotnim portalom
Prostor de facto vzpostavila
protiustavno stanje, mi pa
menimo, da pri tej oceni de-
janskega stanja ni ustrezno
interpretiral," pravi direktor
Aleš Seliškar. Zakon o evi-
dentiranju nepremičnin do-
loča, da so zemljiški kataster,
kataster stavb, register ne-
premičnin, evidenca državne
meje in register prostorskih
enot javne evidence. Vsakdo
lahko pridobi podatke iz teh
evidenc o posameznih parce-
lah, stavbah in delih stavb,
pri čemer lahko glede lastni-
ka pridobi le podatke o ime-
nu in priimku, naslovu stal-
nega prebivališča ter o letnici
rojstva. "Te podatke lahko na
e-prostor.gov.si pridobi vsak,
vendar le podatke iz zemlji-
škega katastra in katastra
stavb, iz registra nepremič-
nin pa ne, ker to ni dopustno

po odločbi Ustavnega sodiš-
ča," pojasnjuje direktor.
Meni, da je obdelava osebnih
podatkov na način, ko mora
uporabnik portala pridobiti
podatke na podlagi poznava-
nja nepremičnine (številka
parcele, stavbe, dela stavbe,
naslova), nikakor pa ne obra-
tno, torej iskanje po imenu
in priimku, zakonita in ima
podlago v zakonu. 

Nesmotrnost evidentiranja
nepremičnin

Seliškarju oziroma GURS-
u pa nesmotrnost evidentira-
nja nepremičnin očita tudi
Računsko sodišče. Ugotovili
so, da je okoljsko ministrstvo
določilo jasen (in merljiv) cilj
vzpostavitve registra nepre-
mičnin, pri načrtovanju,
spremljanju, nadzoru in
sprejemanju ustreznih ko-
rektivnih ukrepov pa ni bilo
učinkovito. "Geodetska upra-
va je presegla načrtovan časov-
ni okvir za 62,7 odstotka, za
popisovalce so porabili za 53
odstotkov več od načrtovane-
ga, za financiranje registra od
leta 2006 do 2009 pa so po-
rabili 15,8 milijona evrov ali
56 odstotkov več od zadnjega
načrta geodetske uprave ozi-

roma za 98,6 odstotka več
glede na prvotno zagotovlje-
na sredstva," so ugotovitve ra-
čunskih sodnikov.

Vzpostavitev registra ne-
premičnin sicer ocenjujejo
za uspešno, čeprav obstaja
tveganje, da niso bile eviden-
tirane vse nepremičnine, da
niso obvladovali tveganj o
točnosti in natančnosti poda-
tkov o nepremičninah, da
podatki niso niti ne bodo
ažurni. "V registru ni 17 po-
datkov, ki jih določajo pravne
podlage, hkrati pa je eviden-
tiranih pet podatkov brez
pravne podlage. Kar 15,4 od-
stotka zapisov o lastnikih je
napačnih, 77.808 nepremič-
ninam ali 1,3 odstotka vseh
pa ni mogoče pripisati vred-
nosti," še menijo na račun-
skem sodišču. 

Seliškar: delo dobro
opravili

"Čeprav smo Računskemu
sodišču pojasnili, da smo v
osnovni investicijski doku-
mentaciji skoraj pravilno (14
milijonov namesto 15 milijo-
nov evrov) ocenili vrednost
projekta, da pa smo se mora-
li kasneje prilagoditi prora-
čunskim omejitvam in zato

tudi formalno znižati predvi-
dena sredstva v programu
dela, tega pojasnila ni upoš-
teval. Po formalnih doku-
mentih so njegove ocene
prave, po upoštevanju vseh
okoliščin pa ne odražajo de-
janskega stanja," odgovarja
prvi geodet Aleš Seliškar.
Priznava, da 17 podatkov ni-
majo evidentiranih, saj gre
za podatke, ki jih ne zbirajo
za vse nepremičnine, in
poda primer podatka: ali ima
hlev stranišče in kopalnico.
"Taki podatki niso smiselni.
Računsko sodišče zgolj bere
zakon, smiselnosti ne upoš-
teva," pojasnjuje direktor. 

Tako se razhajajo tudi pri
interpretaciji napačnih poda-
tkov. Računsko sodišče je
med napačne štelo vse zapi-
se, ki nimajo prave matične
številke. "Kakšno je natanč-
no število nepremičnin, za
katere bomo izračunali vred-
nost, pa lastnika dejansko ne
poznamo, bomo lahko obja-
vili po obdelavi podatkov.
Trenutno vemo le, da so last-
niki za 221.471 nepremičnin
v postopku obveščanja spre-
menili podatke o lastništvu,"
pojasnjuje Seliškar in obljub-
lja izpeljavo ukrepov, ki jih
zahteva računsko sodišče. 

Dvakratna zaušnica geodetom
Tako informacijski pooblaščenec kot računsko sodišče menita, da Geodetska uprava RS del podatkov
objavlja neustavno oziroma nesmotrno. Direktor Aleš Seliškar neustavnost in nepravilnosti zanika.
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Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica - Če bo
šlo s pridobivanjem dovo-
ljenj in soglasij vse po načr-
tih, bo smučišče na Kobli
nad Bohinjsko Bistrico, ki ga
načrtuje družba MGM Engi-
neering Boštjana Čoka, na-
red do konca prihodnjega
leta. Projekt so podprli vsi
gorenjski župani, polovico
sredstev za 25 milijonov ev-
rov vredno investicijo naj bi
prispevali tudi evropski skla-
di, težavo trenutno predstav-
lja le pravna praznina na po-
dročju prostorskih aktov, ki
investitorju onemogoča pri-
dobivanje potrebnih dovo-
ljenj. Občine namreč v skla-
du z zakonom od prvega ja-
nuarja letos ne morejo več
spreminjati veljavnih občin-
skih prostorskih načrtov,
novi pa tudi v Bohinju, tako
kot v večini slovenskih občin,
zaradi izjemno dolgih in za-
pletenih postopkov spreje-
manja še niso pripravljeni. 

"Strateška izjemnost pro-
jekta za občino in državo na-
rekuje iskanje možnosti za
pridobivanje dovoljenj tudi
na osnovi obstoječih prostor-
skih aktiv. Župani Gorenjske
smo zato podali pobudo na
pristojno ministrstvo, da se
do sprejetja novih občinskih

prostorskih načrtov vendarle
še lahko spreminjajo tudi ob-
stoječi," je pojasnil župan
Kramar. A v trenutni situaci-
ji predvsem apelirajo na vla-
do, da v skladu s svojimi pri-
stojnostmi pomaga pri izved-
bi projekta. "V času gospo-
darske krize v Sloveniji ni ve-
liko investitorjev, ki bi bili
pripravljeni vložiti 25 milijo-
nov evrov v žičniško infra-
strukturo, zato bi vlada mora-
la presekati nastalo situacijo
tako, da bi s sklepom zadolži-
la pristojna ministrstva, da
dajo projektu gradnje smu-
čišča prioriteto in znotraj ve-
ljavne zakonodaje poiščejo
možnost najhitrejše umestit-
ve smučišča v prostor. Obči-
na kljub svoji pripravljenosti
ne more skrajšati postopkov,
vlada pa bi to morala storiti,"
je še prepričan župan.

Investitor žičniškega siste-
ma, ki bo razširil smučišče
na Kobli in ga povezal s Sori-
ško planino, je kljub temu
optimističen, saj meni, da
bodo večino posegov lahko
opravili znotraj tistega, kar
veljavni prostorski doku-
menti že dovoljujejo. Spre-
membe v občinskem pros-
torskem načrtu potrebujejo
le za gradnjo apartmajskega
naselja in restavracije na se-
danji srednji postaji žičnice.

Optimistični 
glede smučišča
Župan Bohinja Franc Kramar je prepričan, da bi
morala investitorju v novo smučišče na Kobli pri
pridobivanju dovoljenj pomagati država.

Boštjan Bogataj

Ljubljana - Potem ko so obrt-
niki in podjetniki, združeni v
OZS, zadnji mesec zaostro-
vali svoje zahteve z dvigom
denarja iz bank in bankoma-
tov in protestnim shodom,
so se po srečanju s predsed-

nikom vlade Borutom Pa-
horjem odločili za prekinitev
akcij. "Po dvajsetih letih smo
dobili zakonodajo, ki uvaja
plačilni red in upošteva malo
gospodarstvo. Dobili smo za-
gotovila, da se bodo naše za-
hteve uresničile po nujnem
postopku. Na osnovi tega

smo sklenili, da državljanske
nepokorščine ni treba več iz-
vajati," pravi predsednik
OZS Štefan Pavlinjek. 

Tudi Pahor je zadovoljen:
"Večino zahtev smo izpolni-
li, dve bomo sprejeli na pri-
hodnjih dveh sejah vlade,
druge bomo še naprej inten-

zivno reševali." Do sedaj so
poslanci že sprejeli nov za-
kon o preprečevanju zamud
pri plačilih, novelo zakona o
DDV in o javnih naročilih,
tik pred sprejemom je nove-
la zakona o preprečevanju
dela in zaposlovanja na
črno, novela insolvenčnega
zakona ter tudi o izvršbi in
zavarovanju. Vlada je včeraj
obravnavala zakon o prevo-
zih v cestnem prometu, v
kratkem še o graditvi objek-
tov in o kmetijski dejavnosti
(vezano na dopolnilne de-
javnosti).

Pahor pomiril obrtnike
Obrtniki in podjetniki so po sredinem protestu končali akcije državljanske
nepokorščine.
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JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo 

stanovanja štev. 1.E na Blejski Dobravi 28,

2-sobno v izmeri 50,43 m2, izklicna cena 59.480 EUR -
predkupna pravica 

Navodilo za oblikovanje ponudbe lahko dvignete v 8 dneh po 
objavi - soba 631, Področje za nepremičnine, Kolodvorska 
ul. 11, Ljubljana, tel. 01/29 14 216, 01/29 14 165, ali na
www.slo-zeleznice.si/sl/podjetje/nepremicnine/razpisi.

Svetniki Anton Šuštar,
Pavel Rupar, Klemen Gra-
šič, Uroš Pivk, Vida Raztre-
sen, Tanita Kajbič, Jurij
Rozman, Stane Bitežnik,
Mladen Novković in Matjaž
Hrgović, ki zahtevajo pre-
klic sklepa, so sicer želeli,
da župan skliče izredno
sejo, vendar je to župan Bo-
rut Sajovic v sredo uvrstil na
dnevni red seje občinskega
sveta in poudaril: "Ministr-
stvo za okolje in prostor je
že povedalo, da je deponija
na Mali Mežakli primernej-
ša od Kovorja in da je depo-
nijo na Kovorju treba zapol-
niti, zapreti in sanirati. Na
deponiji je prostora še za
približno dvesto tisoč ton
odpadkov." Za tono odpad-
kov občina dobi okoli 83 ev-
rov, KS Kovor pa prejema
odškodnino v višini deset
odstotkov od prihodkov od-
laganja odpadkov. Direktor
Komunale Tržič Sebastijan
Zupanc je pojasnil: "31. de-
cembra 2004 smo za de-
ponijo dobili okoljevarstve-
no dovoljenje, 30. oktobra
2007 so nam ga podaljšali,
21. decembra 2007 pa smo
prejeli odločbo o spremem-
bi okoljevarstvenega dovo-
ljenja. 4. marca letos smo
Agencijo RS za okolje za-
prosili za povečanje odlaga-
nja, zato da bomo do konca
leta 2015 lahko zapolnili de-
ponijo. Odgovora še ni."
Zupanc je še povedal, da so
od 12. januarja do 14. marca
odložili 4516 ton odpadkov
iz občin Kranj, Cerklje, Na-
klo, Preddvor, Šenčur in Je-
zersko, tržiških odpadkov
pa je bilo 427 ton. "Po letu
2015 bo treba deponijo za-
preti, sanirati in zagotoviti
sredstva za izvajanje ukre-
pov po zaprtju deponije za
naslednjih trideset let. Dr-
žava je predvidela finančno
jamstvo za našo deponijo v

višini 5,2 milijona evrov, ki
jih mora občina Tržič zago-
toviti do zaprtja deponije." 

Svetnik Anton Šuštar in
hkrati predsednik Nove ci-
vilne iniciative Kovor poda-
tkom ne verjame in trdi, da
je bilo odloženih že 6600
ton, da bodo torej kmalu
presegli dovoljeno kvoto od-
loženih odpadkov: "Če se bo
to zgodilo, bomo morali še
Tržičani voziti odpadke dru-
gam," je izrazil bojazen Šu-
štar. 

Sprememba okoljevar-
stvenega dovoljenja iz de-
cembra 2007, ki jo podpre
172. člen iz Zakona o var-
stvu okolja, določa, da se na
deponijo Kovor na leto lah-
ko odloži 7800 ton predela-
nih odpadkov. "Če bomo
prej zapolnili dovoljeno
kvoto, preden bomo dobili
odgovor Agencije RS za
okolje, imamo možnost, da
dodatnih 7800 ton skladiš-
čimo do enega leta," je po-
jasnil župan.

O preklicu sklepa iz no-
vembra 2010 svetniki niso
glasovali, Sebastijan Zu-
panc je namreč predlagal in
njegov predlog so sprejeli,
da se bo še enkrat sestal z
vodji svetniških skupin, jim
odgovoril na vprašanja in
pokazal dokumente. Svet-
nik Šuštar je namreč pouda-
ril, da je težko ali pa sploh
nemogoče priti do nekate-
rih dokumentov pri tržiški
komunali: "Šele s posredo-
vanjem informacijske poob-
laščenke sem dobil Odločbo
o spremembi okoljevarstve-
nega dovoljenja za obratova-
nje odlagališča." Župan pa
je še povedal, da se bo z 22.
marcem zmanjšala količina
odpadkov iz tržiških gospo-
dinjstev, ker jih bodo po po-
godbi s Papir Servisom od-
važali na sortiranje v Lenart,
nazaj na deponijo pa bodo
dobili samo ostanke ostan-
kov odpadkov.

Jezi jih lastna deponija 
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Maja Bertoncelj

Zgornje Pirniče - V Zgornjih
Pirničah so sredi junija lani
odprli bioplinsko elektrarno
Organica - Petač z močjo ene-
ga megavata, ki jo je postavi-
lo mariborsko podjetje Keter
Organica, lastnik pa je Miha
Petač z znane pirniške kme-
tije Mihovec. Bioplinarna še
vedno ne obratuje, saj nima
uporabnega dovoljenja.

Gradbeno dovoljenje iz
leta 2007 je bilo pridobljeno
za selitev kmetije ven iz vasi,
na prvo kmetijsko območje
pod vasjo. Pridobljeno je
bilo za gradnjo stanovanjske
hiše, hleva, naprave za bio-
plin in pripadajočih naprav:
treh silosov, tovorne tehtni-
ce in transformatorske po-
staje. Za zdaj pa tam stoji le
velika bioplinarna, ki naj bi
elektriko proizvajala tudi iz
koruzne silaže. Slednjo ima
Petač že skladiščeno. 

Zahtevali bodo revizijo

V soboto so se krajani
zbrali z namenom, da opo-
zorijo na smrad, ki se je širil
iz dveh kupov silaže, pri-
pravljenih v letih 2005 in
2009, ki sta bila medtem že
prepeljana v nov betonski si-
los. Trdijo še, da v svojo ne-
posredno bližino niso dobili
objekta, kakršen je bil pred-
viden po gradbenem dovo-
ljenju. "Na to lokacijo so 
navozili ogromno silaže.
Smrad se širi čez celotne
Pirniče. Opazili smo celo že
podgane in miši, kar imam
tudi dokumentirano," je po-
vedal Franci Lavrinc, naj-
bližji sosed bioplinarne, in

dodal: "Meja moje parcele je
od prvega objekta, konkret-
no od silosa, oddaljena vse-
ga dobrih šest metrov. Na
opozorilni tabli na njem
piše, da je velika nevarnost
eksplozije, v desetmetrskem
pasu pa je prepovedano ka-
jenje in kurjenje odprtega
ognja, kar pomeni, da ta
vpliv sega kar štiri metre v
mojo parcelo. V gradbenem
dovoljenju je predviden za
polovico manjši silos. Vse
skupaj je predimenzionira-
no in tudi tehnologija je
druga. Na nikogar ne želim
kazati s prstom, zahtevali pa
bomo revizijo postopka iz-
daje gradbenega dovolje-
nja." Lavrinc rešitev vidi v
rušitvi objekta in postavitvi
na drugi lokaciji, ki ne bo v
bližini hiš. Na sobotni pro-
testni zbor so povabili tudi
občinske svetnike, predstav-
nike Občine Medvode na
čelu z županom in Sveta

Krajevne skupnosti Pirniče.
Na upravni enoti poteka po-
stopek za izdajo spremenje-
nega gradbenega dovolje-
nja, občinski svetniki pa naj
bi v kratkem v odločanje do-
bili obvezno razlago, če je
mogoče prostorsko uredit-
vene pogoje za to območje
razumeti tako, da je možna
v prvi fazi le gradnja objek-
tov za proizvodnjo bioplina,
kmetije in stanovanjskega
objekta pa kasneje. "Zadnja
ustanova je upravno sodiš-
če. Če so zaščitili ptice na
Volovji rebri, bodo pa še Pir-
ničane," je še dejal Lavrinc. 

Do dovoljenja po 
običajnem postopku

Lastnika bioplinarne Miha
Petača na srečanje ni bilo, je
pa prišel njegov oče Jernej
Petač, ki je kmetijo predal
sinu. Znano je, da si je že vr-
sto let prizadeval za selitev

kmetije pod vas, kjer je sedaj
bioplinarna. "Prišel sem, ker
sem videl, da se je zbralo to-
liko ljudi, vabila pa nisem
dobil. Štirinajst let sem čakal
na gradbeno dovoljenje in to
lokacijo so kot primerno iz-
brali urbanisti. Tukaj je bila
razpršena gradnja, bližnjih
sosedov ni bilo. Vse proce-
dure za pridobitev gradbene-
ga dovoljenja so potekale po
običajnem postopku. Zgraje-
na bioplinarna je v primerja-
vi z dovoljenjem drugačna le
v tem, da so bili načrtovani
trije silosi, sedaj pa je eden
večji. Hlev pa se še ne gradi,
saj sin ni dobil dovolj kredi-
ta. Bioplinarna je zame do-
ber, napreden projekt in v
njem ne vidim nobene slabe
strani. Iz nje bi se lahko
ogrevalo veliko hiš," je pove-
dal Jernej Petač, ki pa ob tem
ne zanika, da je silaža smr-
dela in da sosede moti hrup
traktorjev.

Krajani opozarjajo na smrad
Bioplinarna v Pirničah, edina na Gorenjskem, še vedno ne obratuje, krajani pa opozarjajo na smrad
iz skladiščene silaže in trdijo, da projekt ni v skladu s prostorsko ureditvenimi pogoji za to območje. 

Najbližji sosed bioplinarne v Pirničah pravi, da bi jo morali podreti in postaviti na 
primernejši lokaciji.

Jasna Paladin

Kamnik - Anton Tone Smol-
nikar je nekaj dni po izredni
seji občinskega sveta in več-
urni obravnavi problemati-
ke obeh kamniških osnov-
nih šol sklical svojo novinar-
sko konferenco in na njej
predstavil številne doku-
mente, ki naj jih novi župan
Marjan Šarec s svojo novo
ekipo ne bi upošteval.

Svetniki so na podlagi
predstavljenega gradiva ob-
činske uprave namreč skle-
nili, da OŠ Frana Albrehta
ne bodo rušili, pač pa bodo
obe šoli 'le' obnovili in do-
gradili, kar naj bi investici-

jo pocenilo za kar devet mi-
lijonov evrov. "Postopke za
ta projekt smo začeli že leta
2006 in štiri leta je trajalo,
da smo prišli tako daleč.
Narejene so bile številne
strokovne študije, ki jih se-
danja uprava, kot kaže, hra-
ni v omarah in na občini ni
nikogar več, ki bi o tem še
kaj vedel. Obe šoli sta po-
tresno zelo nevarni in
učenci si zaslužijo boljše
razmere, ki pa jih lahko za-
gotovimo le z novogradnjo.
Prepričan sem, da v prime-
ru spreminjanja projektov
in prostorskih aktov, nove-
ga razpisa in ponovnega
pridobivanja soglasij v treh

letih ne bo zgrajen niti en
razred, razmere pa so že
zdaj katastrofalne," je kriti-
čen Anton Tone Smolni-
kar, ki dodaja, da bi bilo do
Kamničanov nepošteno, da
bi več kot šestdeset let stari
šoli dobili le prizidka.

Župan Marjan Šarec je
kot vodjo omenjenega pro-
jekta imenoval Ivana Kendo,
ki se je na občini zaposlil z
začetkom tega leta. Kenda,
ki mu je v slabem mesecu
uspelo zbrati argumente za
korenite spremembe tega
več kot petnajst milijonov
evrov vrednega projekta,
Smolnikarjevo reakcijo vidi
kot obrambo na očitke glede

neracionalnosti prejšnjega
projekta. "Občinska uprava
je še kako dobro pregledala
vse gradivo in iz njega je
razvidno, da je OŠ Toma
Brejca v precej slabšem sta-
nju kot OŠ Frana Albrehta.
Plan 2008 je neustrezen za-
radi nezadostnega števila
oddelkov, kar pomeni, da
moramo projekte preprojek-
tirati. Svetniki bi lahko ska-
kali v zrak od veselja, ker je
občinski upravi uspelo v ne-
mogočem času treh tednov
pripraviti vsaj predlog druge
variante, pri kateri bi bilo
mogoče prihraniti več kot
tretjino denarja. Če bo pre-
projektiranje in predvsem
sprejem prenovljenega UN
K9 šole hitro, bi se lahko
razpis izvedel še letos! Prejš-
njega projekta nismo odpo-
vedali, zgolj racionalizirali
ga bomo, ker je bil zdaj za-
snovan preveč bogato," pa
odgovarja vodja projekta
Ivan Kenda.

Smolnikar kritičen do Šarca
Nekdanji kamniški župan se je odzval na sklepe občinskega sveta, ki mestni
šoli predvidevajo drugačno rešitev, kot je bilo sprejeto v prejšnjem mandatu.
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Marjana Ahačič

Bled - Blejski občinski svet
je na izredni seji pretekli to-
rek potrdil proračun občine
Bled za leto 2011. Največ in-
vesticijskih sredstev, skoraj
milijon evrov, občina v pro-
računu namenja investiciji
v projekt Staro jedro Grad,
nekaj več kot šeststo tisoč
evrov je namenjenih še
energetski sanaciji blejske
osnovne šole in dodatnih
260 tisoč ureditvi parki-
rišča ob njej. Tristo tisoč ev-
rov namenjajo ureditvi va-
škega jedra na Bohinjski
Beli ter dvesto tisoč za ure-

janje čolnarne v Grajskem
kopališču. Občina ima v 
načrtu tudi obnovo dveh
ambulant v zdravstvenem
domu, za kar je v proraču-
nu predvidenih 150 tisoča-
kov, ter energetsko sanacijo
Vile Zora, stavbe, v katerih
je sedež Občine Bled. Za-
njo bodo namenili 95 tisoč
evrov. 

Občinski svet je na seji
soglašal s ponovnim ime-
novanjem Eve Štravs Podlo-
gar za direktorico Zavoda
za pospeševanje turizma
Bled ter potrdil imenovanje
Ernesta Petriča za častnega
občana Bleda.  

Urša Peternel

Jesenice - Pred dnevi so na
Jesenicah, na območju med
Enosom in Lidlom v bližini
občinske stavbe začeli gra-
diti novo stavbo glavne poš-
te. Objekt bo zgrajen že do
novembra letos, gradnja pa
naj bi stala okrog 1,5 milijo-
na evrov, je povedala Megi
Jarc iz službe za odnose z
javnostjo na Pošti Slovenije.
Izvajalca del sta GD, d. o. o.,
Hrastnik za gradbeno obrt-
niška dela in strojne instala-
cije ter podjetje VG5, d. o.
o., iz Ljubljane za gradbeno
obrtniška dela in elektro in-
stalacije. Objekt bo imel dve

etaži, poslovni prostori v
pritličju objekta bodo veliki
petsto kvadratnih metrov in
bodo obsegali prostor za
uporabnike s šestimi oken-
ci, prostorom za obdelavo
paketnih pošiljk, skladišče
paketov, prostor za dostav-
ljače ter garderobe in sanita-
rije. V kletnih prostorih pa
bodo uredili pomožne pros-
tore ter dodatna parkirišča.
Kot so povedali na Pošti Slo-
venije, je objekt projektiran
tako, da bo ob njem zago-
tovljenih dovolj parkirnih
mest in urejeni ustrezni do-
stopi za invalidne osebe.
Prav pomanjkanje parkir-
nih mest je ena večjih težav
stare stavbe pošte ob glavni
jeseniški železniški postaji. 

Nova stavba pošte še letos

�1. stran

Svetniki potrdili proračun 
za leto 2011

Marjana Ahačič

Radovljica - V torek zvečer
so se na Linhartovem trgu v
Radovljici poklonili spomi-
nu na Josipino Hočevar,
prvo častno meščanko Ra-
dovljice, ki je umrla 17. mar-
ca 1911. Natanko sto let po
njeni smrti so se je spomnili
tudi v Krškem, kjer je živela
vse od poroke z Martinom
Hočevarjem. V Gaju zasluž-
nih občank in občanov so ji
namreč v sredo postavili do-
prsni kip, ki sta ga odkrili
podžupanja občine Krško
Ana Nuša Somrak in Alenka
Bole Vrabec kot predstavnica

občine Radovljica. Doprsni
kip Josipine Hočevar je izde-
lal akademski kipar Boštjan
Drinovec, med drugim avtor
spomenika Edvardu Kocbe-
ku v ljubljanskem parku Ti-
voli. Njegov prvi javni "žen-
ski" portret je prav Josipina
Hočevar. Kot so povedali v
Krškem, je upodobljena "v
srednjih letih kot urejena
meščanka, ki se zaveda svo-
jega poslanstva in vloge v
družbi. Družbi, v kateri so
žene gospodinjile, moški pa
gospodarili, sama pa je doka-
zala, da so bile ženske na
prelomu iz 19. v 20. stoletje
še veliko več".

Ob stoti obletnici smrti 
Josipine Hočevar

Na spominski slovesnosti v Radovljici / foto: Matic Zorman

Radovljica

Župan pozdravil novorojenčke 

V začetku tedna je radovljiški župan Ciril Globočnik pripra-
vil prvi sprejem za novorojenčke in njihove starše v svojem
mandatu. Sprejel je starše s skupaj 68 otroki, od tega je bilo
kar 42 dečkov in le 26 deklic. Izročil jim je knjige ter bone 
v vrednosti 130 evrov. Lani so v Radovljici darila občine 
izročili staršem 171 otrok, v letu 2009 pa 154. M. A.

Strahinj

Uvajanje obnovljivih virov energije

Lokalna energetska agencija Gorenjske in Center za trajnos-
tni razvoj podeželja vabita na delavnico Uvajanje učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije kot poslovna priložnost,
prihranek ter varovanje okolja. Lastniki hiš ter upravitelji
večstanovanjskih stavb bodo zvedeli tudi o možnostih pri-
dobitve sredstev Eko sklada in drugih virov. Delavnica bo v
torek, 22. marca, z začetkom ob 14.30 v Biotehniškem cen-
tru Naklo. Udeležba na delavnici je brezplačna, prijave spre-
jemajo na tel. št. 04/257 88 28 in 040/733 344. U. B.

Kranj

Praznik KS Vodovodni stolp

Ob prazniku Krajevne skupnosti Vodovodni stolp ta pone-
deljek pripravljajo več prireditev. Spominska slovesnost bo
ob 10. uri ob Šorlijevem mlinu, med 13. in 16. uro pa bodo  
odprli vrata Vodovodnega stolpa. Praznik bodo zaključili s
slavnostno akademijo ob 18. uri v avli OŠ Simona Jenka. V. S.



Pojasnilo 
k odpovedani
dražbi 
nepremičnin 
v Kranju

V torkovi številki Gorenj-
skega glasa (15. marca 2011)
smo pod naslovom Župana
naj bi prijavili zaradi korup-
cije podrobno prebrali o trdit-
vah opozicijskih svetnikov,
da je dražba zemljišča v k.o.
Huje pred mostom čez Kokro
protizakonita in da župana
dolžijo korupcije.

Zaradi ostrih obtožb opo-
zicijskih svetnikov želim pou-

dariti naslednja, morda pre-
malo jasna dejstva:

1. Napovedana dražba ne-
premičnine v k. o. Huje in še
treh nepremičnin v drugih ka-
tastrskih občinah za 15. ma-
rec 2011 je bila zakonita. Te-
meljila je na programu razpo-
laganja z nepremičnim pre-
moženjem, ki ga je skupaj s
proračunom za leto 2010
sprejel takratni Svet Mestne
občine Kranj. Ker proračun
za leto 2011 in s tem program
razpolaganja z nepremičnim
premoženjem občine še ni
sprejet in velja za financira-
nje sklep o začasnem financi-
ranju občine, se do sprejetja
letošnjega proračun uporablja
program razpolaganja z ne-
premičnim premoženjem za
leto 2010. Tako določa zako-
nodaja za področje financira-
nja občin.

2. Mestna občina Kranj se
je za javno dražbo zemljišč
odločila, ker želi prodati ob-
činsko premoženje, ki ga ne
potrebuje, in s tem zagotoviti
prihodke proračuna, ki ga bo
letos bremenil precejšnji fi-
nančni primanjkljaj.

3. Program razpolaganja z
nepremičnim premoženjem
MO Kranj za leto 2010 je de-
cembra 2009 sprejel tudi večji
del svetnic in svetnikov, ki v
novi sestavi občinskega sveta
predstavljajo opozicijo (v
prejšnji sestavi pa so bili v ko-
aliciji) in mi očitajo nezako-
nitost.

4. Ker so svetniki opozicij-
skih svetniških skupin javno
izrazili dvom o zakonitosti

prodaje nepremičnine v k. o.
Huje, sem se odločil za demo-
kracijo in napovedano dražbo
9. marca 2011 odpovedal. S to
odločitvijo sem želel omogoči-
ti, da novi občinski svet (in s
tem tudi opozicijski svetniki,
ki so izrazili očitke) še enkrat
razpravlja o prodaji teh zem-
ljišč. 

5. In ne nazadnje: odločno
zavračam žaljivo javno ob-
dolževanje korupcije samo
zato, ker spoštujem zakono-
dajo, ker upoštevam tisto, kar
so taisti svetniki, ki sedaj širi-
jo klevete, enkrat že sprejeli,
sedaj, ko pravijo, da so v opo-
ziciji, pa z lastno odločitvijo
niso več zadovoljni. Naj še
enkrat ponovim: kot župan
sem želel ravnati kot dober
gospodar in nepotrebno pre-
moženje občine na javni
dražbi prodati za dotok de-
narja v proračun. In ker pri-
segam na demokracijo, bodo
svetnice in svetniki lahko še
enkrat odločali o prodaji teh
zemljišč. 

Mohor Bogataj, 
župan Mestne občine Kranj

En glas je odločil
V Gorenjskem glasu je bil v

torek, 8. marca 2011, objav-
ljen članek z zgornjim naslo-
vom, ki ga je zapisala novi-
narka Suzana P. Kovačič, ki
je prisostvovala seji občinske-
ga sveta občine Naklo v Na-
klem 2. marca 2011. 

Lepo in korektno je opisala
dogajanje na seji, tudi vzrok,
zakaj ni bil sprejet proračun,

je bil predstavljen. V tem
članku me moti to, kar je go-
voril na seji gospod župan
Marko Mravlja. Gospa novi-
narka ga je citirala in je pri-
kazal stroške za najem pros-
torov od Kmetijske zadruge, v
katerih deluje Občina Naklo
že štirinajst let. Nikakor ne
morem mimo dejstva, da je v
stroške najema vračunal tudi
čiščenje prostorov, čistila,
razne materiale, električno
energijo, plin za ogrevanje in
še kaj. In na ta način prika-
zal bivšo občinsko upravo in
seveda tudi župana kot slabe-
ga gospodarja, ki ni znal var-
čevati in se tudi ni znal spo-
gajati. Dejansko je strošek
najema, ki ga plačuje Občina
Naklo Kmetijski zadrugi Na-
klo, za celo leto 12.600 evrov
ob upoštevanju, da dobimo
tudi plačano z Upravne eno-
te za prostor Krajevnega ura-
da, ki smo ga dali v podnaj-
em. Vem to, da je bila cena
sklenjena za 8 nemških mark
za m2 površine in seveda po
tem v nadaljevanju 4 evre.
Župan trdi, da je bilo prej
celo še več, ker zagovarja, da
je bila nemška marka v tistih
časih toliko vredna, kot je da-
nes evro.

Moram se oglasiti, da lju-
dem povem resnico. Od žu-
pana pričakujem, da v pri-
hodnje ne bo trosil polresnice
ali celo neresnice. Razumel
sem ga v predvolilni kampa-
nji, ko je govoril marsikaj,
toda sedaj je tega konec in
mislim, da je treba pristopiti
k resnemu delu.

Janez Štular, 
svetnik Občine Naklo
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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 

VRTEC BLED, TRUBARJEVA 7, 4260 BLED

VPIS V VRTEC
za šolsko leto 2011/2012, za sprejem 1. 9. 2011

PREDŠOLSKE OTROKE BOMO VPISOVALI V:
DNEVNI PROGRAM

(za otroke od 1. leta starosti do vstopa v šolo),
ki traja od 6 do 9 ur dnevno

POLDNEVNI PROGRAM
(za otroke od 3. leta starosti do vstopa v šolo)

PRILAGOJENI PROGRAM (za otroke s posebnimi potrebami)

Otroke bomo vpisovali od 23. do 31. marca vsak dan 
od 7. do 15. ure, v sredo, 23. marca 2011, do 17. ure in 

v torek, 29. marca 2011, do 16. ure.
Vloge za vpis lahko starši pošljejo tudi po pošti, vendar morajo

v vrtec prispeti najkasneje do 31. marca 2011.

Informacije dobite na telefonski številki 04/574 21 77
VABLJENI

PREJELI SMO

Ana Hartman

Dražgoše - Dobrih petdeset
let staro podružnično šolo v
Dražgošah, ki jo v tem šol-
skem letu obiskuje osemnajst
učencev od prvega do petega
razreda, je dodobra načel zob
časa. Na šoli se že vrsto let so-
očajo s puščanjem strehe. Kot
pravi vodja šole Jana Lušina, se
ta problem pojavlja že več kot
25 let: "Večkrat so bila že izve-
dena popravila, nato je bilo obi-
čajno nekaj časa v redu, a so se
težave spet pojavile. Od zadnje-
ga popravila v lanskem letu
streha ne pušča, prej pa je voda
tekla skozi strop na hodnik in v
učilnico." Šola nima telovadni-
ce, zato učenci telovadijo kar
na šolskem hodniku. "Sanita-
rije so zelo potrebne obnove,
slaba so okna v kuhinji, jedilni-
ci in dvorani, pogrešamo tudi
ustrezen prostor za učitelje in
prostor za material," je še po-
jasnila vodja šole.

O nujnosti obnove dražgo-
ške šole se govori že vrsto let,

pred osmimi leti so ustanovili
tudi gradbeni odbor. Objekt, v
katerem so poleg šole še pros-
tori krajevne skupnosti, dvora-
na in stanovanje, bodo letos
vendarle začeli obnavljati. V
prvi fazi bodo v poletnih me-
secih odstranili obstoječe
ostrešje in objekt nadzidali za
eno etažo, enokapno streho
pa bo zamenjala dvokapnica.
Vrednost del je ocenjena na
šeststo tisoč evrov, v prihod-
njih letih pa naj bi Občina Že-
lezniki v obnovo dražgoške
šole vložila še 1,4 milijona ev-
rov. V drugi fazi bodo namreč
v novozgrajeni etaži uredili tri
učilnice, knjižnico, računalni-
ško učilnico in druge šolske
prostore, v pritličju načrtujejo
jedilnico, kuhinjo in vrtec z
enim oddelkom, v tretji, zad-
nji fazi pa bodo odstranili še
obstoječi prizidek in na njego-
vem mestu zgradili telovadni-
co oz. večnamensko dvorano,
za katero bo občina skušala
pridobiti evropska sredstva za
razvoj podeželja.

S projektom obnove draž-
goške šole so se na zadnji seji
seznanili tudi železnikarski
občinski svetniki. Katarina
Peternelj (SD), sicer tudi pred-
sednica gradbenega odbora,
je poudarila, da si domačini
želijo, da šola ostane v vasi in
da bodo novo večnamensko
dvorano uporabljala tudi ak-
tivna društva, ki jih v Dražgo-
šah ne manjka. Na drugi stra-

ni je bilo slišati nekaj očitkov
na visoko vrednost projekta
ter da bo nadzidan objekt pre-
velik in ne bo sodil v vaško
okolje. Nekateri so imeli po-
misleke o smiselnosti odprtja
vrtca, Peterneljeva pa je ob
tem pristavila, da bi hkrati re-
šili tudi jutranje varstvo učen-
cev, ki se zdaj začne le uro
pred poukom, zaradi česar
imajo nekateri starši težave.

Obnova šole v Dražgošah
V Dražgošah bodo letos začeli obnavljati dotrajano šolo. Najprej bodo zamenjali streho, ki že vrsto
let zamaka, in objekt nadzidali za eno etažo, v prihodnjih letih bodo zgradili tudi telovadnico.

Obnova dražgoške šole, ki jo v tem šolskem letu obiskuje
osemnajst učencev, je ocenjena na dva milijona evrov. 
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Boštjan Bogataj

Ljubljana - Že čez nekaj me-
secev bo Spar Slovenija praz-
noval 20 let dela, lansko po-
slovanje pa je ta teden pred-
stavil direktor Igor Mervič.
"Že lani sem povedal, da mo-
ramo za vsako ceno ohraniti
likvidnost, kar je danes teža-
va v velikem delu slovenske-
ga gospodarstva. Mi smo
svoj del uresničili," pravi di-
rektor in napoveduje, da
bodo tudi letos nadaljevali
dosledno plačevanje dobavi-
teljev (plačilni rok 15 dni).
Lani je Spar zaradi številnih
ukrepov postal stabilno in
družbeno odgovorno podjet-
je, ki redno poravnava svoje
obveznosti. 

Spar Slovenija je s 4224
zaposlenimi v 82 prodajal-
nah v letu 2010 dosegel 695

milijonov evrov bruto pro-
meta, kar Mervič šteje za ve-
lik uspeh, saj trg z živili ni ra-
sel, sami pa so zrasli za 2,3
odstotka. Morebitnemu ni-
žanju marž se direktor čudi:
"Cene so že sedaj nizke, mi
pa ponujamo kvalitetne iz-

delke." V njihovi ponudbi je
1500 izdelkov lastnih blagov-
nih znamk, ki jih v večini
ustvarjajo slovenski dobavi-
telji. S kakovostjo in inovativ-
nostjo bodo domači dobavi-
telji vedno našli prostor na
naših policah, trdi direktor
Mervič. 

Na naše vprašanje, ali bi
morebitni Agrokorjev pre-
vzem Mercatorja in posledič-
no zanemarjanje slovenskih
dobaviteljev vplival tudi na
Spar, Mervič odgovarja: "To
bi bilo slabo za vso Slovenijo,
ne le za Spar." Zagotavlja, da
je košarica izdelkov, kuplje-
na v slovenskem Sparu, ce-
nejša kot v avstrijskem Spa-
ru. "Tako mi kot ves svet se
ukvarjamo z rastjo cen suro-
vin. Do maja smo blokirali
cene 2500 artiklom, akcijo
bomo nadaljevali, saj želimo

ostati znani kot trgovec s kva-
litetno ponudbo in nizkimi
cenami," pojasnjuje direktor.
Ponosen je na kartico Spar
plus, ki so jih do sedaj izdali
že tristo tisoč. 

Med investicijami omeni,
da bodo konec maja v Kam-
niku odprli Spar2000, poleg
tega še tri prodajalne v Slo-
veniji. V Sparu ne želijo raz-
krivati načrtov za postavitev
novih prodajaln, Igor Mervič
pa na naše konkretno vpra-
šanje, ali bodo letos investi-
rali na Gorenjskem, pravi le:
"Nikoli se ne ve." Na vpraša-
nje, kdaj bodo postavili pro-
dajalno v Škofji Loki, o tem
se govori že vsaj pet, deset
let, odgovarja: "Ne najdemo
prave lokacije. Ne želimo
biti le prisotni, Spar mora
biti na najboljši lokaciji. Si-
cer pa samo iz Škofje Loke
od kupcev dobivam na moj
elektronski naslov pobude
in želje, da naj že pridemo v
mesto. Kupci nas želijo, kar
je lepo, odgovora pa trenut-
no ne morem dati." Za na-
ložbe so tako lani kot bodo
letos namenili približno
dvajset milijonov evrov. 

Spar praznuje z dobičkom
V Sparu Slovenija so lani kljub težkim kriznim časom povečali tržni delež
na trgu prodaje živil. 

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

Trgovanje 
na Ljubljanski borzi

Kot kaže, slabe razmere na
svetovnih delniških trgih po ve-
liki katastrofi na Japonskem po-
sredno vplivajo tudi na trgova-
nje na Ljubljanski borzi. V torek,
15. marca, so delnice, merjeno z
indeksom SBITOP, izgubile 1,5
odstotka vrednosti. V sredo pa
še pol odstotka. Vrednost in-
deksa je padla na 795,0 indeks-
ne točke. Tečaji nekaterih del-
nic so se znižali pod trenutno
veljavne "psihološke meje". V
zaključni avkciji so bile delnice
KRKG vredne 59,5 evra, delnice
PETG 229,0 evra in delnice
KBMR 9,7 evra. Visoko rast vred-
nosti pa so realizirale delnice
HDOG (Helios, d. d.,). V tem me-
secu 18,5-odstotna rast, za-
ključni tečaj 373,5 evra. Delnice
IEKG so izgubile deset odstot-
kov (zaključni tečaj 3,1 evra).

Skupina Gorenje 
je poslovala bolje

Družba Gorenje, d. d., Velenje
je objavila letne nerevidirane ra-
čunovodske izkaze. Skupina Go-
renje je v letu 2010 izpolnila na-
črtovano, na nekaterih podro-
čjih pa je načrte presegla (razen
divizije notranje opreme). Kljub
temu da sta v minulem letu šla v
stečaj dva njihova največja part-
nerja (sistem Quelle in hrvaška
družba Pevec), so povečali do-

bičkonosnost in tržne deleže.
Na povečanje dobičkonosnosti
so imeli največji vpliv povečan
obseg poslovanja, rast produk-
tivnosti, obvladovanje stroškov
in izboljšanje izdelčne in geo-
grafske prodajne strukture. V
letu 2010 je Skupina Gorenje
povečala prodajne prihodke za
196 milijonov evrov (+16,5 od-
stotka) in realizirala 1.382 milijo-
nov evrov prihodkov. Dosegli
so 56,4 milijona evrov dobička
iz poslovanja (EBIT). Realiziran
čisti poslovni izid znaša 20 mili-
jonov evrov. V primerjalnem
letu 2009 pa so realizirali čisto
izgubo (-12,2 milijona evrov). V
letu 2010 je v lastniško struktu-
ro družbe vstopila mednarodna
finančna korporacija IFC (11,8-
odstotni delež). Prevzeli so
skandinavskega proizvajalca
gospodinjskih aparatov, družbo
Asko. Delnica družbe kotira v
Prvi kotaciji Ljubljanske borze.
Knjigovodska vrednost delnice
je 21,0 evra. Borzne vrednosti
pa so se v prvi polovici meseca
marca gibale med 11,3 do 12,4
evra za delnico.

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

Dobre novice iz Gorenja,
slabše z Ljubljanske borze

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

Prihodnji teden nepremičninski sejem

V sredo bo vrata odprl drugi Mednarodni sejem nepremičnin in
investicij Proprio. Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani
bodo predstavljali ponudbo nepremičnin in aktivnosti na ne-
premičninskem in investicijskem trgu. Na sejmu se bodo pred-
stavila gradbena, geodetska in inženiring podjetja s svojimi
projekti, pa tudi ponudniki montažnih nepremičnin in pasivnih
gradenj, investitorji, nepremičninske agencije in posredniki, in-
stitucije javnega sektorja, banke in drugi. Sejem bo oba dneva
spremljal izobraževalni in konferenčni program. V sredo bo
gradbeni inštitut ZRMK pripravil predavanje o energijsko-
okoljskih vidikih dobre nepremičnine, v četrtek pa bo 1. dan ze-
lenograditeljev z naslovom Gradimo za prihodnost. B. B.

Begunje

V Elanu izbrali finančnega svetovalca

V Elanu so predstavniki nadzornega sveta in lastnikov ter
uprave izbrali finančnega svetovalca, ki bo aktivno sodeloval v
procesu privatizacije in iskanju novega investitorja. To bo Pri-
cewaterhouseCoopers (PWC) s sedežem v Ljubljani, predsed-
nik uprave Robert Ferko pa je ob tem povedal, da pričakujejo
zaključek celotnega procesa privatizacije do konca leta. B. B.

Igor Mervič / Foto: Gorazd Kavčič 

Jasna Paladin

Domžale - Občina Domžale
je še dve desetletji nazaj slo-
vela po svojih obrtnikih in to-
varnah. Na tisoče je bilo za-
poslenih v tovarnah Indupla-
ti, Toko, Univerzale, trgovski
družbi Napredek ter v Tosa-
mi, Lipu Radomlje, Papirnici
Količevo in Heliosu. 

Prve štiri so svoja vrata za-
prle že kmalu po osamosvo-
jitvi, Lip Radomlje se je ne-
kaj časa boril z napovedano
likvidacijo in pred kratkim še
načrtoval selitev proizvodnje
v ajdovsko Lipo (po neurad-
nih podatkih je ne bo). Zdelo
se je, da bodo preostala pod-
jetja nadaljevala uspešno tra-
dicijo. Le streljaj od Heliosa,
ki se mu je s številnimi ino-
vacijami uspelo obdržati
med najuspešnejšimi podjet-
ji pri nas in trdno zasidrati
na tuje trge (tudi njim pa
grozi sovražni prevzem ene-
ga od konkurentov zaradi in-
solventnosti največjega last-
nika Zvon Ena Holding), se
Tosami, ki se uvršča med
največje proizvajalce higien-
skih tamponov in sanitetne-
ga materiala v tem delu Evro-
pe že skoraj devet desetletij,
kot kaže, obeta bolj črna pri-
hodnost.

Vodstvo Tosame je finanč-
ne težave skušalo z zniža-
njem plač prenesti na zapo-
slene, ki pa so se uprli. Dogo-
vora še ni, podjetje pa je za
povrhu ostalo še brez pred-

sednika uprave. Dolgoletni
šef Janko Velkavrh je odsto-
pil, iz nadzornega sveta tudi
predsednica sindikata delav-
cev Erika Brnot. "Po vsem,
kar se je s podjetjem dogaja-
lo, je bilo to le še vprašanje
časa. Scenarij je bil že več-
krat viden in nihče še ni na-
šel orodij, da bi te umazane,
nemoralne in pogoltne igrice
spornih novodobnih kapitali-
stov preprečil. Tosama je
kljub težavam poslovala
uspešno, razvijala nove pro-
dukte in sledila konkurenci.
Problem je v lastnikih in nji-
hovi vlogi, ciljih in odgovor-
nosti, jasno se kaže tajkun-
sko ozadje," je nad zadnjimi
dogodki in lastnikom Boštja-
nom Nagodetom razočarana
nekdanja domžalska župa-
nja Cveta Zalokar Oražem.

Prst uperi tudi na vlado Ja-
neza Janše, ki je prek KAD
in SOD leta 2008 prodala
Tosamo. "Država je takrat
podjetje zavestno spustila v
roke novega lastnika, ki ni
veliko obetal. To se potrjuje,
saj bo svoj dokončni pre-
vzem podjetja, ki ga je izpe-
ljal leta 2009, financiral z iz-
črpavanjem (prelivanjem in
odtujevanjem denarja na no-
voustanovljeno firmo, ki je
postala lastnica) podjetja," je
kritična Zalokar Oražmova.
Vodstvo Tosame je nad pisa-
njem poslanke razočarano,
saj da povzroča nepotrebno
paniko pri kupcih, dobavite-
ljih in zaposlenih. "Bolje bi
bilo zapisati, kaj vse je bilo
narejenega. Tosama se lah-
ko pohvali z novimi izdelki
na področju sodobne oskrbe

rane in novo linijo tampo-
nov, ki presegajo kvaliteto
trenutnih najbolj prodajanih
tamponov v svetu. Oboje je
plod lastnega razvoja in zna-
nja. Petletna strategija pod-
jetja je utrditi položaj največ-
jega proizvajalca izdelkov za
osebno nego in zdravstveno
oskrbo v regiji JV Evrope," je
za Gorenjski glas povedal
Žiga Hieng, član uprave, ki
bo do imenovanja novega
predsednika uprave skupaj s
Tomažem Brdnikom vodil
podjetje.

Pravi, da je uprava zaradi
izjemne rasti cen surovin,
predvsem bombaža, res
predlagala zadržanje desetih
odstotkov plač, ki pa jih bodo
izplačali, če Tosama doseže
3,3 milijona evrov dobička
pred amortizacijo, davki in
obrestmi: "To je minimalni
poslovni izid, ki ga moramo
ustvariti za vzdržno poslova-
nje. Z izjemo leta 2010 smo
ta izid redno presegali. Res
je, določeni posli, ki smo jih
imeli pred leti, se zmanjšuje-
jo, vendar na drugi strani pri-
dobivamo nove." Lastnik
Boštjan Nagode očitkov zo-
per poslovanje sprva ni želel
komentirati, saj naj bi šlo za
kup neresnic, v telefonskem
pogovoru pa je le povedal, da
Tosama posluje in plačuje
obveznosti, da z njegove stra-
ni ne gre za izčrpavanje pod-
jetja in da ne razume, zakaj
nekateri v Tosami vidijo taj-
kunsko zgodbo.

Je tudi Tosama v težavah?
V občini Domžale je nekdaj delovalo vsaj osem velikih tovarn, ki so bile ponos vsem, danes uspešni
le še dve. V težavah tudi Tosama?

Se bo Tosama pridružila nesrečnim tajkunskim zgodbam 
v slovenskem gospodarstvu ali pa se bo povzpela med 
največje proizvajalce tamponov v Evropi?
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Cveto Zaplotnik

Kakšne so trenutno razme-
re v govedoreji?

"Oče mi že vsaj dvajset let
pravi, da se bodo razmere v
kmetijstvu izboljšale. Pa ni
nič boljše, še celo slabše je. V
dobrih časih je bilo z litrom
mleka mogoče kupiti tri litre
nafte, zdaj je obratno: tudi
trije litri mleka ne zadoščajo
za liter nafte. Kmet iz bližnje
vasi tudi rad pove, kako je ne-
kdaj v kooperacijski reji
osem telet spital v bike, pa je
s tem toliko zaslužil, da si je
lahko kupil nov traktor. Da-
nes bi za to dobil le kakšnega
zelo rabljenega."

Se je bolje ukvarjati s prire-
jo mleka ali rediti bike?

"Prireja mleka je za kmeta
boljša predvsem zato, ker je
dohodek vsak mesec. V bika
moraš skoraj dve leti samo vla-
gati, preden ga lahko prodaš."

Kaj so glavni problemi v go-
vedoreji?

"Velik problem, ki ni zna-
čilen samo za govedorejo,
ampak za vse slovensko
kmetijstvo, je velika posest-
na razdrobljenost in majh-
nost parcel. Pri nas je najbolj
oddaljena parcela petnajst
kilometrov proč od kmetije,
najmanjša pa meri le tride-
set arov."

Kaj pa cena mleka?
"Odkupna cena je trenut-

no okrog trideset centov za li-
ter, a glede na stroške in po-
trebe po vlaganjih je preniz-
ka. Brez vlaganj pa ni na-
predka in razvoja."

Med kmečkimi gospodarji
prevladujejo starejši ...

"To je velik problem. Ker
na kmetijah ni velikega do-
hodka, si mladi raje poišče-
jo bolje plačane službe,
kmetujejo pa starejši. Ko

tudi starejši ne zmorejo
več, opustijo kmetovanje.
Tako je "propadla" že tudi
marsikatera govedorejska
kmetija. Upam, da bo go-
spodarska kriza z vse večjo
brezposelnostjo spet pove-
čala zanimanje za delo na
kmetiji."

Za kmetije, ki se želijo ši-
riti in povečevati čredo, je
morda celo dobro, da kakš-
na kmetija opusti kmeto-
vanje ...

"Na radovljiškem ob-
močju je težko dobiti kme-
tijska zemljišča v najem,
za nakup pa so predraga.
Kmet s kmetovanjem ne
zasluži toliko, da bi jih lah-
ko kupoval. Kupujejo jih ti-
sti, ki jih ne potrebujejo in
jih tudi ne obdelujejo, ča-
kajo le, da jih bodo spre-
menili v stavbna in s tem
veliko zaslužili."

Kako lahko govedorejcem
pomaga "njihovo" društvo?

"Danes mora kmet veliko
vedeti in znati - biti mora pol-
jedelec, živinorejec, strojnik,
veterinar, ekonomist ... Druš-
tvo mu lahko pomaga širiti
obzorja tako, da organizira
strokovna predavanja in eks-
kurzije, na katerih pridobiva
novo znanje, spoznava dobre
prakse, si izmenjuje izkuš-
nje z drugimi ..."

Se bo v krizi povečalo 
zanimanje za kmetovanje?
Toni Dolenc, novi predsednik Govedorejskega društva Zgornje Gorenjske

MEŠETAR

Rejci goveda z Zgornje Gorenjske so na sobotnem ob-
čnem zboru za novega predsednika društva izvolili To-
nija Dolenca, novi člani upravnega odbora pa so Bošt-
jan Frelih, Stanko Ambrožič, Darinka Pogačnik, Sreč-
ko Praprotnik, Jože Soklič, Igor Kocjan, Janez Burja,
Edo Podpečan, Anton Berdajs in Severin Kleindienst.

Toni Dolenc izhaja z Dolenčeve kmetije, na kateri obdelujejo
dvajset lastnih in petdeset najetih kmetijskih zemljišč in 
redijo od 100 do 130 glav govedi, od tega polovico krav. Po
izobrazbi je veterinar, že več kot petindvajset let pa dela na
domači kmetiji v Vrbnjah.

Vabilo
Vse lastnike kmetijskih zemljišč ter predstavnike agrarnih 
skupnosti z območja Triglavskega narodnega parka vabimo na
skupno razširjeno sejo odborov izpostav KGZS Radovljica in 
Jesenice z namenom Imenovanja predstavnika zainteresira-
ne javnosti v svet Javnega zavoda Triglavski narodni park
za obdobje 2011 - 2014.

Seja bo v torek, 22. marca 2011, ob 10. uri v sejni sobi KGZ
Sava z.o.o., Rožna dolina 50, Lesce.

Vljudno vabljeni!

Predsednik Odbora izpostave KGZS Radovljica:
Jože Skumavec, l.r. 

Predsednik Odbora izpostave KGZS Jesenice:
Peter Razinger, l.r.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Ljubljanske mle-
karne, ki precejšen del mleka
za svoje potrebe odkupijo
tudi na Gorenjskem, so lani s
prodajo dosegle 147,2 milijo-
na evrov čistih prihodkov in
pri tem ustvarile tudi 1,8 mi-
lijona evrov čistega dobička.
Več kot tri četrtine prihodkov
so ustvarile na domačem
trgu, s prodajo na trge Evrop-
ske unije, ki je bila za 37 od-
stotkov večja kot leto prej, pa
17 odstotkov. "Predvidenih
prodajnih ciljev nismo dose-
gli v celoti. Prodaja na doma-
čem trgu se je zmanjšala,
smo pa zelo povečali prodajo
na tujih trgih, predvsem v
Evropski uniji," je lanske po-
slovne rezultate komentirala

predsednica uprave Cvetana
Rijavec in poudarila, da je
bilo lansko leto najtežje v 
zadnjih štirih letih. Težko je
bilo predvsem v drugi po-
lovici leta, ko je propadanje
podjetij in odpuščanje delav-
cev dodatno oslabilo kupno
moč potrošnikov, ki so po-
stali še bolj varčni in previd-
ni. "Velik problem je tudi
kar precejšnje pomanjkanje
osnovne surovine, to je mle-
ka. Ne primanjkuje ga le v
Sloveniji, ampak v celotni
Evropski uniji, kar smo čuti-
li predvsem proti koncu lan-
skega leta," je dejala Cvetana
Rijavec. 

V ponedeljek, 7. marca, je
nastopil nov štiriletni mandat
tudi novi nadzorni svet mle-
karne, ki ga sestavljajo Zoran

Bošković, Mihaela Stopar
(oba NFD Holding), Polona
Čeč (Faktor banka) in Žiga
Hieng (Tosama). Takšno se-
stavo nadzornega sveta je kot
nasprotni predlog na skupšči-
ni predlagal NFD Holding,
delničarji so ga s 57-odstotno
večino tudi potrdili. Konzorcij
lastnikov, zbran okoli NFD
Holding, še naprej prodaja
večinski, 54-odstotni delež
mlekarne, pri tem pa so slo-
venske zadruge kot doslej
najresnejši kupec dobile tek-
meca za prevzem, nizozem-
sko zadružno podjetje Fries-
land Campina, ki sodi med
največje mlekarske sisteme v
Evropi. Zadruge bi nakup
zmogle, če bi jim pri tem po-
magala država oz. odškodnin-
ska in kapitalska družba.

Občutili pomanjkanje mleka
Ljubljanske mlekarne so lani ustvarile 1,8 milijona evrov čistega dobička. Predvsem proti koncu leta
so občutile pomanjkanje mleka.

Poljane

Ko čopič pove, kar čuti srce

Kmetijska svetovalna služba in Društvo podeželskih žena Ble-
goš vabita v nedeljo, 20. marca, ob 16. uri v atrij kulturnega
doma v Poljanah na ogled likovne razstave z naslovom Ko čo-
pič pove, kar čuti srce. Razstavo bo v počastitev materinskega
dne pripravilo društvo v sodelovanju s Kulturnim društvom dr.
Ivana Tavčarja in učenci Osnovne šole Poljane. C. Z.

Zgornje Gorje

O zatiranju plevelov v žitu in koruzi

Kmetijska svetovalna služba vabi v torek, 22. marca, ob pol
desetih dopoldne v Gorjanski dom v Zgornjih Gorjah na
predavanje o novostih pri zatiranju plevelov v žitih in koru-
zi in o preprečevanju širjenja pelinolistne ambrozije, japon-
skega dresnika in drugih tujerodnih plevelov, ki se zadnje
čase pojavljajo tudi na Gorenjskem. Predavala bo Marija Ka-
lan iz Kmetijsko gozdarskega zavoda Kranj. C. Z.

Žiri

Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov

Razvojna agencija Sora bo jutri od 8. do 12. ure pripravila pred
zadružnim domom v Žireh tržnico kmetijskih pridelkov in iz-
delkov. Na stojnicah bodo ponujali izdelke blagovnih znamk
Babica Jerca in Dedek Jaka, pekovske, mlečne in suhomesnate
izdelke, suho sadje, med, domače alkoholne pijače, izdelke iz
volne in lesa ter izdelke domače in umetnostne obrti. C. Z.

Poljane

O problemih s krčnimi žilami

Društvo podeželskih žena Blegoš in kmetijska svetovalna
služba vabita v ponedeljek, 21. marca, ob 17. uri v osnovno
šolo v Poljanah na predavanje Sandre Tušar iz Splošne bol-
nišnice Jesenice o problemih s krčnimi žilami. C. Z.

Tržne cene govejega mesa

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravlja tudi
tržno poročilo za govejo meso. Poglejmo, kakšne so bile cene
v tednu med 28. februarjem in 6. marcem, ko je bilo zaklanih
480 bikov starosti do dveh let, 28 bikov starih več kot dve leti,
93 krav in 99 telic. K ceni so prišteti povprečni prevozni stro-
ški v višini 5,02 evra na sto kilogramov hladne mase. C. Z.

Cene klavnih trupov oz. polovic (v EUR/100kg)

Kakovostni Biki, stari do Biki, stari nad Krave Telice
razred 24 mesecev 24 mesecev
U2 344,07 - - n. p.
U3 344,33 - - 315,02
R2 336,67 - - 272,57
R3 338,91 332,68 200,95 290,74
R4 - - 208,95 306,23
O2 312,31 - 177,36 233,18
O3 330,03 - 191,47 269,72
O4 - - 201,02 286,61
P2 - - 154,92 -
P3 - - 175,14 -

Nadzorni svet (še v stari 
sestavi) je na seji 
17. februarja sedanji 
predsednici uprave Cvetani
Rijavec (na sliki) podelil nov
mandat za vodenje družbe
od leta 2012 do 2017.
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Alenka Bole Vrabec

Jelena Justin

Slovenci se tako radi pohva-
limo, katere tuje države smo
obiskali, kaj vse smo videli, a
skrivnih kotičkov te naše lju-
be dežele na sončni strani Alp
ne poznamo ali pa jih pozna-
mo le na lokalnem območju.
Tokratni vzpon naj bo le se-
stavni del celodnevnega izleta
na skrajni vzhod Slovenije,
kjer je ogromno zanimivih
kulturno-naravnih znameni-
tosti. Če smo prejšnji teden
obiskali Tromejo nad Reteča-
mi, bomo danes obiskali Tro-
mejnik na skrajnem vzhodu;
stičišče slovanstva, ugrofin-
stva in germanstva. 

Tromejnik, po nemško
Dreiländerecke oz. po mad-
žarsko Harmashatar, je 390
metrov visok hrib, ki zaradi
gostega gozda sicer nima po-
sebnega razgleda, je pa skraj-
na točka vzhodne slovenske
meje, ki leži v Krajinskem
parku Goričko.

S pomurske avtoceste se
usmerimo proti Radencem in
nadaljujemo naprej proti seve-
rovzhodu. Vozimo skozi kraje
Gederovci, Skakovci, Cankova,
ob Ledavskem jezeru proti Sve-
tem Juriju. Od tam pa proti
Kuzmi, mimo vasi Matjaševci.
Tik pred vasjo Trdkova se levo
odcepi ožja cesta proti Tromej-
niku, na kar nas opozori tudi li-
čen smerokaz. Cesta se rahlo
vzpne in nas pripelje na ureje-
no parkirišče, kjer parkiramo.

Parkirišče je urejeno ob
brunarici Turističnega druš-
tva. Ob mojem obisku ni bilo
potrebno plačati nobene
vstopnine, zdi pa se mi, da jo
je sicer potrebno. Ne vem! 

Nadaljujemo po makadam-
ski cesti, ki se zložno vzpenja.
Ko pridemo do še enega parki-
rišča, kjer je tudi nekaj otro-
ških igral in več informativnih
tabel o urejeni učni gozdni
poti, se pot začne strmo vzpe-
njati. Učna pot obiskovalcu po-
kaže vse drevesne vrste, ki ra-
stejo v tem gozdu, in je pri-
pravljena tako, da deluje skoraj
na vsa čutila obiskovalca. Za-
stopanost drevesnih vrst je sle-
deča: bukev, bor, smreka, hrast
graden, topol, domači kostanj,
gorski javor, beli gaber, robi-
nja, črna jelša in češnja. 

Pot proti vrhu Tromejnika
se strmo vzpenja, vmes zavije
rahlo bolj v desno, nato pa
spet strmo levo proti vrhu.
Tromejni kamen piramidal-
ne oblike je bil postavljen leta
1924, do leta 1991 pa je bila
državna razmejitvena črta de-
loma določena tudi z železno
ograjo, ki je bila po osamosvo-
jitvi odstranjena. Ob natanč-
nem ogledu kamna lahko vi-
dimo številne letnice, ki govo-
rijo o tem, da meje niso bile
enotno določene. Leta 1993
so na mejni kamen namestili
tudi slovenski grb. 

Sestopimo po poti vzpona,
ali pa kmalu pod vrhom zavi-
jemo desno na ožjo pot, ki se

strmo spusti v dolino in tako
zašpilimo pot. 

Predlagam, da izlet naprej
nadaljujemo do najmanjše
slovenske vasi Andovci na
Madžarskem, kjer stoji Po-
rabski Triglav, kamen, ki so
ga tamkajšnji prebivalci kot
simbol slovenstva dali prepe-
ljati iz doline Vrat oz. jim ga je
poklonil Triglavski narodni
park. Triglav stoji ob tipični
porabski domačiji in ima v

podstavku vgrajenih sedem
kamnov iz vseh sedmih slo-
venskih vasi Porabja. 

Goričko in Porabje nam
nudita še vrsto zanimivih in
nenapornih izletov, nenazad-
nje pa lep izlet na skrajni
vzhod lahko zaključimo tudi v
kakšnih termah.
Nadmorska višina: 390 m
Višinska razlika: 100 m
Trajanje: 45 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Tromejnik (390 m)

Vzhodno stičišče treh dežel
Na skrajnem zahodu Gorenjske imamo Tromejo, stičišče slovanstva, romanstva in germanstva. Na
skrajnem vzhodu pa imamo Tromejnik, stičišče ugrofinskega, germanskega in slovanskega naroda.

Na Madžarskem dobiš
različne podatke o tem, kate-
re sladice prodajo več: ali tor-
te doboš, ki jo je 1884 ustva-
ril slaščičar Jozsef C. Dobos,
ali čokoladne kremne rezine
rigo jansci, ki so bile naro-
čen ljubezenski poklon gos-
lača z imenom Rigó Jansci
izvoljenki njegovega srca,
hčerki ameriškega milijo-
narja Warda in ženi princa
de Chimaya. Prinčevski par
se je 1896 med božičnimi
prazniki mudil v Parizu in
večerjal v restavraciji, kjer je
z melodijo strun in bliski og-
njenih oči mamil ženske
lepi cigan Rigó Jansci. Prin-
cesa Claire je kot v ekstazi
goslaču nataknila na prst
svoj diamantni prstan. Vnela
se je strastna romanca, škan-
dal je razburkal Pariz! A pla-
volasa lepotica z bujnimi las-
mi se ni zmenila zanj, prin-
cesa je zapustila moža in dve

majhni hčerki. Večkrat je v
tesno oprijeti obleki kožne
barve z malim ozvezdjem
kristalov okrog glave pozira-
la v elegantnih zabaviščih,
kar je prinašalo tudi denar,
in v kakšni francoski stari-
narnici je še mogoče najti
njene nekoč "opolzke" foto-
grafije. Razvpiti par se je ne-
kaj časa mudil na Madžar-
skem, nato pa je princesa
Claire učila svojega goslača
pisati in brati v majhni pala-
či v Egiptu. A tudi to ji ni po-
magalo, da bi obdržala "Jani-
ja Kosa" v domači krošnji.
Zaprhutal je drugam. Ločila
sta se; princesa Claire se je
še dvakrat poročila ... Za tret-
jega, nepomembnega moža,
so si viri neenotni: je bil Špa-
nec ali Italijan? Zadnji je bil
zagotovo Italijan in šef
majhne železniške postaje.
Claire je 1916 umrla v Pado-
vi, Rigó Jansci je poniknil, a

s svojim imenom ostal 'pri-
maš' med slaščicami. 

Da me ne bo kdo klel! Lo-
tite se čokoladne kremne re-
zine le takrat, ko imate do-
volj časa in ko bi radi komur-
koli dokazali, da vam je do
njega ali nje! 

Za pladenj rezin rigó jans-
ci potrebujemo:

Za biskvit: 4 jajca, 80 g
sladkorne moke, 175 g mehke-
ga masla, 100 g čokolade iz
najmanj 75-odstotnega kaka-
va, 50 g gladke bele moke, 30 g
kakava v prahu;

Za nadev: 400 ml sladke
smetane, 200 g čokolade za
kuho, 60 ml temnega ruma, 1
žlico vanilijevega ekstrakta;

Za glazuro: 200 g čokolade
za kuho, 4-5 žlic vode, 2 žlici
dobrega masla.

Najprej ločimo beljake in
rumenjake in stepemo trd

sneg iz beljakov in 50 g slad-
korne moke. Čokolado razlo-
mimo na drobne kosce in jo
med neprestanim mešanjem
s 4-5 žlicami vode raztopimo
v vodni kopeli. Maslo umeša-
mo s preostalim sladkorjem.
Počasi dodajamo ohlajeno
čokolado in drugega za dru-
gim rumenjake. K tej zmesi
dodamo polovico snega, vse
skupaj premešamo in zlije-
mo na drugo polovico snega.
Nato zmes potresemo s pre-
sejano moko in previdno
mešamo, da v testu ne osta-
nejo bele moknate proge.

Pekač namažemo z mas-
lom in ga posujemo s kaka-
vom namesto moke, nato
nanj enakomerno zlijemo te-
sto in pečemo v pečici, ogreti
na 175 stopinj 12 do 15 minut.
Z zobotrebcem naredimo
preizkus, če je testo pečeno.

Biskvit je tanek in mora
biti dobro ohlajen. Medtem

ko se biskvit hladi, segreje-
mo sladko smetano, vendar
ne sme zavreti. Smetani do-
damo drobno nalomljeno
čokolado in posodo najmanj
za eno uro postavimo v hla-
dilnik. 

Ohlajeni biskvit vodorav-
no razrežemo na dva dela. V
shlajeno čokoladno smetano
damo rum in vanilijo in z
mešalnikom stepemo v trdo
kremo. Polovico biskvita
damo nazaj v pekač, prema-
žemo s kremo in položimo
nanjo drugo polovico biskvi-
ta. Za preliv zavremo vodo,
dodamo na koščke nalomlje-
no čokolado in malo masla,
da se glazura lepo sveti. Nato
jo previdno zlijemo na vrh-
njo plast biskvita in sladico
postavimo v hladilnik za naj-
manj 12 ur, da se biskvit na-
vlaži. Preden postrežemo,
sladico narežemo na lepe
kocke. Pa dober tek! 

Tromejni kamen na vrhu / Foto: Jelena Justin

Ob poti nas table informirajo o vrsti dreves, mimo katerih
hodimo. / Foto: Jelena Justin

Vrh Tromejnika / Foto: Jelena Justin

Priročnik Permakulturni vrt

razkriva, kako narediti načrt

za vrt, ki bo lahko dostopen

in bo zahteval čim manj

dela, kako si prihraniti 

nepotrebna opravila - 

celo prekopavanje in 

pletje, kako odganjati

škodljivce in bolezni 

brez uporabe kemičnih 

sredstev in še veliko več. 

Celo najmanjšo zaplato

zemlje lahko spremenite 

v krasen in rodoviten vrt, 

če delate v sožitju 

z naravo.

Mehka vezava, 264 strani

Redna cena: 19,90 evra. Če knjigo kupite ali naročite na

Gorenjskem glasu, je cena le: 17,90 EUR + poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 

Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite po 

tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.
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M I Z I C A , P O G R N I S EViolina s strastjo in čokolado



219 strani, mehka vezava

Redna cena knjige je 17 EUR.

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 15 EUR + poštnina

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, Bleiweisova

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

ali na: narocnine@g-glas.si.
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Rudi Vouk na 

avstrijskem Koroškem velja 

za odvetnika dirkača. Ta

naslov si je pridobil z akcijo

prehitre vožnje s 

samoovadbo, da bi lahko

sprožil pravno diskusijo in

nove razsodbe o manjkajočih

slovenskih napisih na 

krajevnih tablah. Tudi pri

vprašanju slovenščine kot

uradnega jezika na 

Koroškem je dosegel

zgodovinske uspehe. 

V knjigi so povzeti 

hudomušni 

pravno-politični komentarji

na temo položaja 

koroških Slovencev.
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

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

Dih pomladi
Kokrica - Turistično društvo Kokrica vabi na prireditev Dih po-
mladi, ki bo v nedeljo, 20. marca, ob 17. uri v dvorani Kulturne-
ga doma na Kokrici. S pesmijo, glasbo in mladostno živahnos-
tjo bomo pozdravili prihod pomladi z mladimi izvajalci.

V glasbi in besedi za ženske
Primskovo - Krajevna skupnost Primskovo vabi vse ženske
in spremljevalce danes, v petek, 18. marca, ob 19. uri v dvo-
rano Doma krajanov Primskovo na prireditev V glasbi in
besedi za ženske.

Otroci so naši sončki
Radovljica - Dobrodelna prireditev Otroci so naši sončki bo
v sredo, 23. marca, ob 18. uri v Linhartovi dvorani. Več in-
formacij na www.waldorf-gorenjska.si.

Območno srečanje otroških in odraslih 
folklornih skupin
Bohinjska Bistrica - Jutri, v soboto, 19. marca, bo v organi-
zaciji JSKD območne izpostave Radovljica, Občine Bohinj in
Kulturnega društva Bohinj v dvorani Kulturnega doma J.
Ažmana potekalo območno srečanje otroških in odraslih
folklornih skupin. Otroške skupine občin Bled, Bohinj, Gorje
in Radovljica bodo nastopile ob 15. uri, odrasle pa ob 19. uri.

Slovenski Javornik - Javni sklad Republike Slovenije za kul-
turne dejavnosti, območna izpostava Jesenice, prireja Ob-
močno srečanje otroških in odraslih folklornih skupin v pe-
tek, 25. marca, ob 18. uri v kulturnem domu na Slovenskem
Javorniku.

Hopla 2011
Predoslje - Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna
izpostava Kranj, pripravlja Območno revijo plesnih skupin
Hopla 2011. Prireditev bo potekala danes, v petek, 18. mar-
ca, ob 19.30 in jutri, v soboto, 19. marca, ob 11. uri v Kul-
turnem domu Predoslje. 

Jožefov sejem
Jesenice - Jutri, v soboto, 19. marca, bo od 9. do 19. ure na
prireditvenem prostoru Gledališča Toneta Čufarja potekal
tradicionalni Jožefov sejem.

PRIREDITVE

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).

Triglavska tržnica in Brihta
Bled - Triglavski narodni park vabi jutri, v soboto, 19. marca,
med 10. in 12. uro na marčevsko Triglavsko tržnico in pro-
gram SOS, ob 11. uri pa na družinski program Brihta. 

Tomo Križnar: Nafta in voda
Škofja Loka - V Sokolskem domu bo v torek, 22. marca, ob
19. uri Tomo Križnar spregovoril o svoji novi knjigi Nafta in
vode in o dramatičnih dogajanjih v Afriki.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, v soboto,
19. marca, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo, na prouče-
vanje Svetega pisma z okvirno temo Bog izobčencev. Raz-
govor bo povezovala Jelena Ostojić.

Kolumbija - med Karibsko obalo in Amazonko
Bled - Danes, v petek, 18. marca, bo ob 19. uri v prostorih
BMCja, Športna dvorana Bled - potopisno predavanje Tanje
Žnidarčič in Luka Brezavščka Kolumbija - med Karibsko oba-
lo in Amazonko.

Predstavitev Zakona o prostovoljstvu
Kranj - Slovenska filantropija v sodelovanju s Humano,
združenjem svojcev pri skrbi za mentalno zdravje, orga-
nizira v sredo, 23. marca, ob 10. uri predstavitev Zakona o
prostovoljstvu, ki bo potekala v prostorih Mestne občine
Kranj, Slovenski trg 1 (soba 14).

Pohod okoli Brda
Kranj - Društvo diabetikov Kranj vabi v soboto, 26. marca, na
pohod okoli Brda ali do vasice Suha z zbirnim mestom 9. uri
pred cerkvijo v Predosljah. Prijave sprejemajo najkasneje do 24.
marca v društvenih prostorih Diabetičnega centra ob ponedelj-
kih in sredah od 15. do 17. ure ali po telefonu 202 83 10. Infor-
macije lahko tudi na 031/485-490 Ivan ter na 041/571-512 Stane.

Na Limbarsko goro
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica, pohodna sekci-
ja, vabi v torek, 22. marca, na pohod na 773 metrov visoko
Limbarsko goro. Nezahtevne hoje bo do 4 ure. Prijave in in-
formacije: Drago Kajdiž gsm. 031/535 799, 5 801 469. 

Na Čemšeniško planino
Radovljica - Planinsko društvo Radovljica organizira 26.
marca pohod na Čemšeniško planino (1173 metrov).
Izhodišče bo na letališču Zagorje, tura je lažja, hoje bo za 4
do 5 ur. Prijave po tel.: 031/345 209 ali 531 55 44 v sredo in
četrtek od 18. do 19.30.

V Zdravilišče Laško
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj vabijo v sredo, 30.
marca, na kopalni izlet v Zdravilišče Laško. Prijave z vplačili
sprejemajo v društveni pisarni do zasedbe mest v avto-
busu.

IZLETI

PREDAVANJA

Bukovščica-Planica-Crngrob
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 24.
marca, na pohod Bukovščica-Planica-Crngrob. Hoje bo za
štiri in pol do pet ur. Prijave sprejemajo v društveni pisarni
do ponedeljka, 21. marca.

Od Opčin do Bazovice
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 31.
marca, pa pohod po sežanskem Krasu, od obeliska v Opči-
nah do Bazovice. Hoje bo za 4 do 4 ure in pol. Prijave z
vplačili sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 28.
marca.

Občni zbor
Preddvor - Občinski odbor borcev za vrednote NOB vabi
člane in simpatizerje na občni zbor, ki bo v petek, 25. mar-
ca, ob 17. uri v Domu krajanov Preddvor. Pred začetkom
občnega zbora bo nastopil pevski zbor Kokrškega odreda
Preddvor.

Brezjanski križev pot
Brezje - Romarski urad Brezje vabi na Brezjanski križev pot.
Vsako postno nedeljo ob 14.30 boste izpred križa pri mostu
na Posavcu lahko krenili proti Brezjam, kjer bo ob 16. uri
sveta maša. To nedeljo, 20. marca, boste trenutke odrešen-
ja lahko premišljevali s skavti iz Kranja. 

Otroška delavnica o arhitekturi
Radovljica - V Galeriji Šivčeva hiša se bo danes, v petek, 18.
marca, ob 17. uri začela delavnica za otroke o prostoru in
arhitekturi Ali je kaj trden most.

Vse najboljše, Zlata Ognjanovič
Kropa - Peti koncert Mednarodnega vokalnega ciklusa Mojstri
pevci - Kropa. Vse najboljše, Zlata Ognjanovič!, bo jutri, v
soboto, 19. marca, ob 18. uri v Kulturnem domu Kropa.

Veliki mednarodni baletni gala koncert
Kranj - Atelje Puhart & Društvo baletnih umetnikov Sloveni-
je vabita na Veliki mednarodni baletni gala koncert, ki bo v
veliki dvorani SNG Maribor v petek, 25. marca, ob 19.30.
Atelje Puhart bo organiziral avtobusni prevoz in ponudil
cenejše vstopnice. 

Koncert v Cerkljah odpade
Cerklje - Komorni moški pevski zbor Davorina Jenka Cerklje
obvešča, da koncert, ki naj bi bil danes, v petek, 18. marca,
ob 19.30 v Kulturnem hramu Ignacija Borštnika, zaradi
bolezni odpade.

Kako so na Murovi včasih živeli?
Jesenice - Odprtje razstave in predstavitev brošure Kako so
na Murovi včasih živeli? bo na dan občinskega praznika, v
nedeljo, 20. marca, ob 18. uri v avli Občinske knjižnice Je-
senice.

Praznik kruha
Jesenice - Potujoča razstava o slovenskih mojstrih pekih, ki
je bila pripravljena v sodelovanju s Tehniškim muzejem
Slovenije, bo v petek in soboto, 18. in 19. marca, na ogled v
sklopu tradicionalnega dogodka Praznik kruha, ki bo potekal
v Mercatorjevem centru Jesenice.

Jona besni prerok
Sovodenj - Župnija Nova Oselica vabi jutri, v soboto, 19.
marca, ob 18. uri v kulturno dvorano Zadružnega doma na
Sovodnju. Igralec Gregor Čušin - nosilec priznanja Žlahtni
komedijant 2011 - bo uprizoril svojo monodramo Jona besni
prerok. Vstopnine ni.

Ti nori tenorji
Podbrezje - Gledališče Belansko, ki deluje v okviru Kulturne-
ga društva Bohinjska Bela, bo gledališko predstavo Ti nori
tenorji uprizorilo danes, v petek, 18. marca, ob 19. uri v Kul-
turnem domu v Podbrezjah. 

PREDSTAVE

RAZSTAVE

KONCERTI

OBVESTILA

Nagrajenci za koncert Eroice so: Olga Jevšek, Kranj; Andreja
Lušina, Železniki; Pavel Maček, Gorenja vas; Mateja Žun,
Gorenja vas; Mira Primožič, Škofja Loka in Ivanka Eržen, Selca.
Čestitamo.
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Kranj - Kar dobro smo si
ogreli dlani ob aplavzih šte-
vilnim kranjskim športni-
kom in športnim kolekti-
vom, ki so si zaslužili pri-
znanja za delo in uspehe v
minulem letu. "Ponosen
sem, da je v Kranju ogrom-
no športnih kolektivov in
športnikov, ki ime mesta
nosijo na tekmovanjih tako
v Sloveniji kot po vseh kon-
cih sveta. Za šport v občini
namenimo prek osem od-
stotkov denarja iz proraču-
na, vendar nam tega ni žal,
saj z veseljem spremljamo
vaše uspehe, ki vam jih že-
lim tudi v prihodnjih letih,"
je na torkovi slovesnosti ob
podelitvi priznanj športni-
kom in športnicam v občin-
ski avli poudaril kranjski žu-
pan Mohor Bogataj, nato pa
sta jim v roke segla skupaj z
direktorjem Zavoda za šport
Borutom Fartkom.

Ob jubileju, 50-letnici
uspešnega delovanja, je pri-
znanje, športno plaketo, za
Odbojkarski klub Triglav
Kranj prejel predsednik
Miro Ambrožič, v imenu
Baseball kluba Kranjskih
Lisjakov pa ga je ob 20-letni-
ci kluba prevzel eden začet-
nikov baseballa na Gorenj-
skem in član upravnega od-
bora kluba Boris Vehovec.
Priznanja za štirideset let
rednega delovanja v vaterpo-
lu se je razveselil nekdanji
vaterpolist, nato pa trener

vaterpola v kranjskih ekipah
in reprezentanci Rado Čer-
melj.

Plaketi za športne uspehe
sta si zaslužila člana sloven-
ske nogometne reprezentan-
ce in nekdanja Triglavana
Bojan Jokič in Aleksander
Radosavljevič, prav tako pa
sta bila s plaketama nagraje-
na naša najboljša teniška ig-
ralca, člana kranjskega Tri-
glava Gregor Žemlja in Blaž
Kavčič. Tudi kranjska plaval-
na kluba imata odlične tek-
movalce, športno plaketo pa
si je iz Plavalnega društva
Zvezda zaslužila Nika Koza-
mernik, iz Plavalnega kluba
Triglav pa Tanja Šmid in
Emil Tahirovič. Za vrsto od-

ličnih dosežkov si je športno
nagrado zaslužila tudi člani-
ca Alpinističnega odseka
Kranj Natalija Gros, za me-
sta med najboljšimi slalomi-
sti sveta, predvsem za 6. me-
sto na olimpijskih igrah v
Vancouvru, pa je bil nagra-
jen tudi alpski smučar, član
ASK Triglav Mitja Valenčič.

Gromek aplavz vseh priso-
tnih sta si na podelitvi pri-
znanj zaslužila tudi junaka
letošnjega svetovnega prven-
stva v nordijskih disciplinah,
sicer člana kranjskega Tri-
glava, skakalca Robert Kra-
njec in Peter Prevc, ki sta se
lani s 6. in 7. mestom izka-
zala na olimpijskih igrah v
Vancouvru. Robert je osvojil

še prvo mesto v skupnem se-
števku svetovnega pokala v
poletih, Peter pa drugo me-
sto na mladinskem sveto-
vnem prvenstvu posamično
in tretje s slovensko ekipo.

Poleg naštetih športnikov
jih je kar 97, ki so si v član-
ski in mladinski konkurenci
priborili naslov državnega
prvaka Slovenije ali dosegli
viden mednarodni uspeh,
dobilo športne znake Kra-
nja. Kot je povedala pred-
sednica komisije za podeli-
tev priznanj Katja Kavčič, pa
bi priznanj lahko podelili še
več, vendar nekateri kranj-
ski klubi spregledajo razpis
in ne prijavijo svojih šport-
nikov.

Tudi športniki so ponos mesta
Poleg dolgoletnega uspešnega vaterpolista in trenerja Rada Čermelja sta športni plaketi Kranja 
ob jubileju prejela Odbojkarski klub Triglav in Baseball klub Kranjski Lisjaki, prav tako pa so bili 
nagrajeni številni vrhunski športniki, ki jih v Kranju ne manjka.

Vilma Stanovnik

Kranj - Pri Zavodu za fair
play in strpnost v športu so ta
teden podelili priznanje za
športno potezo meseca febru-
arja, ki si jo je zaslužil mladi
smučar kluba ASK Triglav
Miha Hrobat. Miha, ki je
znan po svoji borbenosti in je
eden naših najbolj perspek-
tivnih alpskih smučarjev, je
prejšnji mesec nastopil na
slalomski tekmi na olimpij-
skem festivalu evropske mla-
dine. Po prvi vožnji je bil na
petem mestu in naj bi se bo-
ril za kolajno, toda ko si je
med pripravami na drugo
vožnjo ogledoval posnetek, ki
so ga mu pripravili kolegi iz
ekipe, je ugotovil, da je storil
napako, saj je povozil količek.
Čeprav te napake sodniki ob
progi niso videli in je tudi
sam ni zaznal, se je odločil,

da žiriji tekmovanja pove, da
je povozil količek, in se s tem
odpove vožnji v drugem teku. 

Miha, ki ima v svoji zbirki
že vrsto odličjih s tekmovanj
doma in v tujini (med dru-
gim je bil tudi zmagovalec
Pokala Loka), je tako s šport-

no gesto na Češkem pokazal,
da odličen rezultat vendarle
ni vse, kar premore dober
športnik. Njegovo športno
potezo so znali ceniti tudi pri
Zavodu za fair play, priznanje
pa je Mihu podelil član komi-
sije Igor Tominec. Prav tako

sta mu čestitala predsednik
Olimpijskega komiteja Slove-
nije - Združenja športnih
zvez Janez Kocijančič, olim-
pionik Miroslav Cerar in
predstavnik Ministrstva za
šolstvo in šport Darko Repen-
šek.

Športno plaketo Kranja sta nekdanjemu vaterpolistu, sedaj pa trenerju Radu Čermelju 
podelila župan Mohor Bogataj in direktor Zavoda za šport Kranj Borut Fartek. / Foto: Gorazd Kavčič

Bled 

Jeseniški hokejisti danes na Bledu

S prvim krogom se danes začenja tekmovanje v domačem
državnem hokejskem prvenstvu, v katerem bodo po potrditvi
skupščine nastopali vsi klubi. V skupini A bodo igrale ekipe
Tilie Olimpije, Maribora, Triglava in Slavije, v skupini B pa
ekipe Acronija Jesenic, Olimpije, Jesenic mladih in HDD Ble-
da. V prvem krogu so pari Tilia Olimpija - Slavija, Maribor -
Triglav, Olimpija - Jesenice mladi in Acroni Jesenice - HDD
Bled. Ker je dvorana Podmežakla zaprta, bodo Jeseničani prvo
tekmo z blejsko ekipo odigrali v ledeni dvorani na Bledu, za-
čela pa se bo danes ob 19. uri. Ta teden pa je slovenski hokej-
ski selektor Matjaž Kopitar že objavil širši seznam hokejske
reprezentance za nastop na svetovnem prvenstvu elitne
skupine, ki bo med 29. aprilom in 15. majem na Slovaškem.
Na seznamu so vratarji Andrej Hočevar, Robert Kristan, Mit-
ja Pintarič in Aleš Sila, branilci Damjan Dervarič, Blaž Gre-
gorc, Sabahudin Kovačevič, Aleš Kranjc, Gregory Kuznik,
Jakob Milovanovič, Žiga Pavlin, Klemen Pretnar, Mitja Robar,
Žiga Svete, Andrej Tavželj ter napadalci Jaka Ankerst, Miha
Brus, Boštjan Goličič, Andrej Hebar, Matej Hočevar, Žiga
Jeglič, Anže Kopitar, Jan Muršak, Rok Pajič, Žiga Pance,
Tomaž Razinger, David Rodman, Marcel Rodman, Anže Ro-
pret, Robert Sabolič, Mitja Šivic, Rok Tičar, Luka Tosič, Andrej
Židan in Klemen Žbontar. Matjaž Kopitar zaradi poškodbe
rame ne bo mogel računati na Jana Urbasa, poškodbo pa
zdravi tudi Mitja Šivic. Vprašljiv je tudi nastop Anžeta Kopi-
tarja in Jana Muršaka, ki je odvisen od dogajanj prek luže.
Zlasti ekipi Los Angelesa, za katero igra Anže Kopitar v boju
za končnico lige NHL, kaže zelo dobro. V. S.

Škofja Loka

Večer za rokometne sladokusce

Z današnjo tekmo med ekipama Loke in Gorenja, ki bo ob
19.30 v športni dvorani Poden v Škofji Loki, se začenja konč-
nica slovenskega državnega prvenstva za moške. V ligi za
prvaka je šest ekip, na prvem mestu pa je ekipa Gorenja, ki
si je v rednem delu priigrala kar 42 točk. S 37 točkami ji na
drugem mestu sledi ekipa Cimosa Kopra, ekipa Celja Pivo-
varne Laško je na tretjem mestu in ima 32 točk, Trimo Treb-
nje na četrtem mestu ima 27 točk, Loka na petem mestu jih
je v rednem delu zbrala 26, Maribor Branik, ki je na šestem
mestu, pa 24. Ekipe so iz rednega dela tekmovanj v končni-
co prenesle vse točke. V končnici igrajo po dvokrožnem si-
stemu 12 krogov. Ločani, ki so cilj sezone uresničili z uvrstit-
vijo v ligo prvakov, si v nadaljevanju želijo napredovati na 4.
mesto, številni navijači pa bodo zagotovo lahko uživali ob
kvalitetnih tekmah, med katerimi bo prav gotovo tudi da-
našnja s sicer favoriziranim Gorenjem. V. S.

Ljubljana

Karavanški pokal ekipi Olimpije, Ločani tretji

Minulo nedeljo se je s finalnima obračunoma za prvo in
tretje mesto končalo tekmovanje v dvoranskem hokeju za
Karavanški pokal. Po turnirjih v Celovcu, Beljaku in Škofji
Loki sta največ točk zbrali ekipi FBK Olimpije iz Ljubljane in
VSV Unihockeyja iz Beljaka, ki sta se pomerili za prvo me-
sto. Po razburljivi tekmi, ki so jo pospremili številni navija-
či, je največji pokal pripadel ekipi Olimpije. V tekmi za tret-
je mesto sta se pomerili ekipi škofjeloškega Insporta in
KAC-a, Ločani pa so napolnili gol Celovčanov in slavili z 9 :
3 ter osvojili pokal za tretje mesto. V. S.

Domžale

Gorenjski obračun dobili Domžalčani

Nogometaši v 1. ligi so v sredo odigrali 23. krog. V Domža-
lah sta se pomerili ekipi domačih Domžal in kranjskega Tri-
glava Gorenjske, slavili pa so domačini s 3 : 1. Na lestvici z
49 točkami vodi Maribor, Domžalčani so s 44 točkami na
drugem mestu, Triglav pa ima na osmem mestu 27 točk. Ju-
tri Domžalčani gostujejo pri Rudarju v Velenju, Triglav pa
pri Nafti v Lendavi. V. S.

Kljub napaki si je zaslužil nagrado
Mladi smučar kranjskega Triglava Miha Hrobat je prejel priznanje za športno potezo minulega meseca.

Mihu Hrobatu (tretji z leve proti desni) so za pošteno gesto, ki je prav tako odlika dobrih
športnikov, čestitali tudi Miroslav Celar, Janez Kocijančič in Igor Tominec. 
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Matjaž Gregorič

Čeprav vreme še ni pomla-
dansko, se bodo kranjski
prometni policisti v prihod-
njih dneh začeli pripravljati
na začetek sezone nadzora
prometa na motornih kole-
sih. Letos bo na gorenjskih
cestah 21 policistov motori-
stov, trije člani ekipe so novi,
drugi so že prekaljeni, kljub
temu pa bodo morali pred
sezono opraviti še preizkus
na poligonu in kondicijsko
vožnjo. Na policijskih mo-
torjih naj bi se kmalu preiz-
kusili tudi dve policistki.

Kot je povedal pomočnik
komandirja Postaje promet-
ne policije Kranj Matjaž Lau-
seger, ki je tudi vodja in-
štruktorjev, je pomembno,
da policisti na motorjih tudi
v zimskem času skrbijo za
dobro telesno kondicijo.
"Vsako leto pred sezono
opravimo enodnevno uspo-
sabljanje na poligonu na
Hrušici, kjer ugotovimo, ali
so policisti psihofizično do-
volj usposobljeni za delo na
motorjih. To namreč zahte-
va veliko psihofizične kondi-
cije in koordinacije. Letos
smo uvedli novost in smo na

preizkusu z različnimi ovira-
mi simulirali situacije, ki po-
licista na motorju čakajo v
realnem prometu. Po poli-
gonu nas čaka še pripravljal-
na kondicijska vožnja v dol-
žini od 250 do 350 kilome-
trov po različnih cestah."

Kranjski policisti, ki delo z
motorji opravljajo po vseh
gorenjskih cestah, imajo v
garaži devet motociklov, dva
med njimi sta stara že tri-
najst let, dva sedem, drugi so
novejši, povprečna starost je

šest let. Zaradi dobrega vzdr-
ževanja so motocikli večino-
ma v dobrem stanju, nekate-
ri pa imajo prevoženih že
tudi po 120 tisoč kilometrov.
Izkušeni policisti so večino-
ma na motociklih znamke
BMW, ki so nekoliko bolj za-
htevni za vožnjo, tisti z manj
kilometrine pa uporabljajo
Hondine in Yamahine. Vsi
motorji skupaj v sezoni, ki
glede na vremenske razme-
re traja od začetka aprila do
sredine oktobra, prevozijo

okoli sedemdeset tisoč kilo-
metrov. 

Operativno delo policistov
na motorjih bo tudi letošnje
poletje usmerjeno predvsem
na ozko grlo na gorenjski av-
tocesti, kjer zaradi gradnje
viadukta Peračica nastajajo
zastoji, policisti pa bodo nad-
zirali tudi motocikliste, zlasti
na cesti proti Ljubelju, Jezer-
skemu in na škofjeloškem
območju, kjer je doslej naj-
pogosteje prihajalo do ne-
sreč. 

Policisti že ogrevajo motorje
Pred začetkom sezone še testiranje na poligonu in kondicijska vožnja

Pred začetkom sezone policiste motoriste čakata 
usposabljanje in kondicijska vožnja.

Matjaž Lauseger, pomočnik
komandirja PPP Kranj

Matjaž Gregorič

Ljubljana - Na ljubljanskem
okrožnem sodišču se je za-
čelo sojenje zdravniku
Zdravstvenega doma Jese-
nice Janku Kersniku, ki mu
obtožnica očita, da je pred
sedmimi leti iz malomar-
nosti povzročil smrt slad-
korne bolnice Jožice Robič.
Tožbo je kot subsidiarna to-
žilka sprožila hči pokojne
Marija Robič, ki zatrjuje, da
zdravnik kljub pozivom ni
hotel pregledati matere na
domu.

Jožica Robič, ki je nasled-
njega dne umrla, je takrat
imela hude prebavne mot-
nje in je težko vstala iz po-
stelje. Hči je zato poklicala
zdravnika Kersnika in ga
prosila, naj opravi osebni
pregled na materinem
domu. Slednji je dal zgolj
navodila za zdravljenje ma-
terine diareje, obiskal pa jo
je šele naslednji dan, ko se
je bolnici stanje poslabšalo

in je po sprejemu v bolniš-
nico zaradi srčnega infarkta
umrla.

Obtoženi zdravnik je v
zagovoru zanikal odgovor-
nost za smrt bolnice, ker
naj hči ne bi navedla nobe-
nih alarmantnih znakov, na
podlagi katerih bi moral
bolnico osebno obiskati. Ob
tem je dodal, da tudi v pri-
meru obiska na domu ne bi
mogel narediti dodatnih
preiskav. Marija Robič pa je
kot priča povedala, da je
zdravniku opisala materino
hudo stanje s prebavnimi
težavami ter želela, da ugo-
tovi vzrok zanje. Kersnik se
je po njenih besedah izgo-
varjal in ni hotel predlagati
nič konkretnega. Vztrajala
je, vendar je osebni pregled
na domu odklonil. Sodišče
bo v nadaljevanju sojenja
zdravnikovo odgovornost
ocenjevalo tudi z zasliša-
njem drugih prič in na pod-
lagi mnenja sodnega izve-
denca medicinske stroke. 

Jeseniški zdravnik obtožen
zaradi smrti bolnice 
Na ljubljanskem okrožnem sodišču se je začelo
sojenje zdravniku Janku Kersniku.

Visoko

Zašel v napačno spalnico

Živemu človeku se zgodi vse mogoče, če pa je še pod vpli-
vom alkoholnih maliganov, je verjetnost za nenavadne do-
godke še nekoliko večja. 38-letni moški si bo prav verjetno
zapomnil noč s srede na četrtek, ko je ob poltretji zjutraj pri-
kolovratil do hiše na Visokem, vstopil in odšel v spalnico,
kjer je spala lastnica hiše. Nesrečnež očitno ni hodil prav
potiho, saj je prebudil lastnico hiše, možakar pa se je je
ustrašil in stekel v stranišče. Ob tem so se prebudili tudi
drugi domači, ki so neznanca zaklenili v intimne prostore in
poklicali policiste. Moški je takrat najbrž že vedel, da ni v
pravi hiši, skozi okno je skočil na tla in se pri tem tudi lažje
ranil po roki. Policisti so ga ob prihodu popisali in ga po po-
stopku spustili domov, saj so ugotovili, da se je po pomoti
znašel v napačni hiši, misleč, da je prišel domov. A s tem
zgodba še ni končana, saj so možakarja ob štirih zjutraj pro-
metni policisti ustavili v Hotemažah in mu namerili krepko
prekoračeno dovoljeno dozo alkohola. Takrat se je končal
tudi njihov socialni čut in so ga pridržali. M. G. 

Tržič

Bogat plen v avtomobilu

Najbrž bo o svoji nepremišljenosti še dolgo premišljevala
ženska, ki so ji v ponedeljek popoldne nepridipravi vlomili v
osebni avtomobil Audi A6. Iz štirikolesnika, parkiranega v
Tržiču, je namreč izginila ženska torbica, v kateri so bili
dokumenti, mobilni telefon in petdeset tisoč evrov gotovine. 

Šenčur

Avtomobil je bil odklenjen

V torek dopoldne so policisti dobili obvestilo, da so ne-
znanci ponoči iz osebnega avtomobila znamke Volvo, ki je
bil parkiran v Šenčurju, odtujili okoli štiristo evrov in sonč-
na očala. Denar in očala je oškodovanec pustil pod
sedežem, vozilo pa je bilo odklenjeno. M. G.

Smokuč

Pulil kole in grozil voznikom

V torek popoldne so policisti odhiteli v Smokuč, kjer je
moški podiral obcestne kole, ki med snežnimi padavinami
označujejo rob ceste. Možje postave so skušali prijeti 
19-letnega moškega iz Smokuča, ki je s kolom mahal proti
mimoidočim voznikom.  

Peračica

Vozniško dovoljenje ni bilo pravo

V torek zvečer so policisti med kontrolo prometa pri Perači-
ci ustavili 31-letnega državljana BiH z začasnim bivanjem v
Sloveniji, ki je vozil kombinirano vozilo Ford Transit.
Policisti so v postopku ugotovili, da je voznik uporabljal
ponarejeno angleško vozniško dovoljenje. M. G.
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Zgodba Slovenci v zamejstvuZgodba

V Planici niso izziv le rekordi

... o otrocih z downovim 
sindromom in željah njihovih
staršev Stran 14

... o Franju Tomaziniju,
predsedniku kluba zdravljenih
alkoholikov Nova brazda Stran 15

Strani 16, 17

V svoji zgodovini ima skakalni šport kar nekaj mejnikov, med katerimi jih je precej povezanih tudi z našo Planico, ki se je še do nedavnega 
ponašala z rekordno znamko poleta človeka na smučeh. Eden od izzivov novih planiških tekem bo tako vrnitev rekordne znamke v dolino pod 
Poncami, drugi, za številne še pomembnejši, pa je prav gotovo napovedana izgradnja sodobnega nordijskega centra, ki naj bi se v Planici začela
še pred poletjem. Na sliki: včeraj, prvi dan planiškega praznika, so med obiskovalci Planice prevladovali šolarji. / Foto: Gorazd Kavčič

Pismo mladine predsednikom 
slovenskih organizacij na 
Koroškem: ne popuščajte Stran 19
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Zgodba

Maja Korošak

Center za zgodnjo obrav-
navo otrok v Kranju so pred
devetimi leti ustanovili star-
ši sami iz preprostega razlo-
ga, ker so ugotovili, da za
otroke z downovim sindro-
mom praktično ni nikakrš-
nih zgodnjih obravnav. Do
lani je bil to edini tovrstni
center v Sloveniji, letos pa
sta po njegovem zgledu in s
podobnimi aktivnostmi za-
čela delovati tudi centra na
Ptuju in v Slovenj Gradcu.
Dejavnosti, ki potekajo, v
veliki večini financirajo kar
starši sami, nekaj pridobijo
tudi z donacijami ter iz Zve-
ze Sožitje, znotraj katere de-
luje tudi Sekcija za Downov
sindrom. "Letos smo prvič
omogočili prost vstop na
koncert osebam z motnjo v
duševnem razvoju. Tudi to
je namen tega koncerta, da
priredimo lep večer tistim,
ki so sicer v življenju neko-
liko bolj zapostavljeni," je
povedal Franci Rozman,
član odbora in tudi sam
oče deklice z downovim
sindromom.

V Centru otroke z downo-
vim sindromom obravnava
specialni pedagog in fiziote-
rapevt z gibalnimi vajami.
Poleg tega organizirajo tudi
ritmične vaje, plavalne tečaje
in hipoterapijo - terapijo s
konji. Nekoliko starejši, ki že
hodijo v šolo, dobijo v Cen-
tru tudi učno pomoč. To leto
je v obravnavi 27 otrok iz
različnih krajev, ne samo z
Gorenjskega. 

Zanimalo nas je, kako ži-
vijo družine z otroki z dow-
novim sindromom in smo
jih nekaj obiskali.

Erika, Bojan, Kai in Kiara
Drobnič iz Zalega Loga
pri Železnikih

Kai je bil prvi otrok in za
Eriko in moža Bojana ni bilo
razlike: če ju ne bi zdravniki
opozorili, da je najbrž dow-
nov sindrom, ne bi sama 
nič opazila. Po uradno potr-
jeni diagnozi se je Erika po
posvetovanju z zdravniki ta-
koj povezala s kranjskim
razvojnim centrom, kamor
so Kaia vozili na terapije že
od šestega tedna. "Kai je bil
zelo zaželen in težko priča-
kovan otrok. Tako sva ga z
možem tudi sprejela in dia-
gnoza nama ni pomenila
nič. Zelo pa sem prve dni po

porodu trpela, ker nisem ve-
dela, kako bo z njegovim
zdravjem. Ti otroci imajo ve-
likokrat prirojene srčne na-
pake in tudi druge zdrav-
stvene probleme, Kai pa je
zdrav in to nam je v veliko
olajšanje." Kai hodi v vrtec,
kjer delajo po metodi Marie
Montessori, ki je zelo pri-
merna za njega. To se seve-
da tudi pozna na njegovem
razvoju. Sprejet je med vrst-
nike, kot otrok z enakimi
možnostmi razvoja, v vsak-
danjih opravilih sodeluje
povsem enako kot drugi.
Tudi doma ne delajo razlik
in od njega pričakujejo toli-
ko, kot bi tudi sicer. "Vsak
otrok pa ima svoje "poseb-
ne" potrebe, in to pri vzgoji
upoštevamo," pove Erika
Drobnič. "Za oba svoja otro-
ka si želim, da bosta nekoč z
veliko volje in pozitivne
energije živela polno življe-
nje. Sama se ne bi nikoli od-
ločila za otroka, če ne bi ve-
dela, da sem jima zmožna
dati popotnico za uresničitev
takega življenja," je zaključi-
la Erika. 

Darja, Matej, Gašper,
Štefan in Matija Jošt iz
Ljubnega

"Z možem se nisva prav
veliko ukvarjala z vpraša-
njem, zakaj se je prav nama
rodil otrok z downovim sin-
dromom. Razveselila sva se
ga kot prvih dveh otrok, ra-
zumela sva, da nama je za-
upan, da zanj skrbiva. Vidi-
va, da tako kot vsak otrok po-
trebuje predvsem našo lju-
bezen in sprejetost," je za
začetek povedala mamica
Darja. Prvo leto, ko se je Ma-
tija rodil, je bilo zaradi
zdravstvenih težav, ki jih je
imel, zelo naporno. Po nje-
govem rojstvu je bila Darja
še kar nekaj mesecev z njim
v bolnišnici. "Predvsem je
bilo naporno to, da kot dru-
žina nismo bili skupaj, po-
trebno je bilo veliko razume-
vanja in sprejemanja situaci-
je takšne, kot je bila, kljub
utrujenosti." Odkar so se
zdravstvene zadeve malo
uredile, živijo običajno dru-
žinsko življenje. "Res je, da
ti otroci potrebujejo več časa,
več truda, da osvojijo vešči-
ne, ki jih mora osvojiti vsak
otrok. Je pa veselje potem to-
liko večje. Ti otroci so zelo
iskreni, polni topline in ta
toplina je tisto, kar nam po-

plača vse." Matija hodi v raz-
vojni vrtec v Kranj, zelo do-
bro se je vključil v skupino
in zelo lepo napreduje. Tudi
bratca sta ga zelo lepo spre-
jela, veliko se skupaj igrajo,
imajo se radi. Zelo dobro je,
ker so si po starosti blizu in
se od njiju zelo veliko nauči. 

S prihodnostjo sina Matija
se zavestno ne obremenjuje-
jo. "Najpomembneje se
nama zdi, da zdaj, v tem tre-
nutku, vidiva, kaj je za njega
najbolje. Življenje bo poka-
zalo, kakšna bo njegova pot.
Seveda si želiva, da bi bil
čim bolj samostojen, zado-
voljen in da bi mu bila mid-
va v oporo na tisti poti, ki bo
za njega najboljša." 

Simona, Sandi, Karin in
Matej Posavec iz Naklega

Matej je star devet let in
hodi v Osnovno šolo Helene
Puhar v posebni program.

"Zadovoljni smo s tem, kako
tam napreduje in kako se z
njim ukvarjajo. Zelo rad
hodi tja. V oddelku so štirje
otroci." Mateja vodijo tudi
na obravnave v Center za
Downov sindrom k specialni
pedagoginji in na gibalno te-
rapijo, v šoli hodi na jogo, ki
je prilagojena za te otroke, in
na plesni krožek. Poleg tega
ga starši posebej vodijo še na
hipoterapijo. "Zdaj razmiš-
ljamo in iščemo možnosti,

da bi se lahko učil igranja
harmonike. To ga zelo veseli
in zanima, ima izrazit obču-
tek za ritem," pove mama
Simona. 

"Nismo vedeli, da se nam
bo rodil otrok z downovim
sindromom. In ko se je, od
sorodnikov in prijateljev ni
nihče odreagiral. Vsi so ča-
kali, kako se bom odzvala
jaz. Zavedala sem se, da ne
bo najlažje in da je treba čim
prej začeti delati na tem, da
se bo otrok čim bolje razvi-
jal. Vesela sem bila, da je bil
sicer zdrav otrok. Začeli smo
ga voziti na fizioterapijo in
upoštevali vsa navodila, ki so
nam jih dali strokovnjaki."
Tako je še danes.

Koliko samostojen pa je v
tem trenutku? "Zna poskr-
beti sam zase, za osnovne
potrebe. Pove, kdaj je lačen
in preproste stvari si tudi
sam postreže. Sam poskrbi
za higieno in oblačenje, tudi

pospravljanje svoje sobe."
Vsak dan prinese kaj nove-
ga. Ali se veliko ukvarjajo z
njim, več kot so se s hčerko?
"Niti ne. Pravzaprav sem se
tudi s hčerko veliko ukvarja-
la, ko je bila manjša. Kakšne
posebne, načrtne "obravna-
ve" doma pa Matej niti ne
prenese. Predvsem hči ga
zna pripraviti do tega, da kaj
skupaj vadita, ne da bi on
opazil, da gre za namensko
vadbo."

Zaslužijo si 
enakopravno obravnavo
V ponedeljek je svetovni dan downovega sindroma, v začetku meseca pa je Center za zgodnjo 
obravnavo otrok z downovim sindromom priredil dobrodelni koncert. 

Darja Jošt: "Vsaka družina ima v življenju svojo
pot. Čeprav se številnim zdi, da so družine, ki
imajo otroka s posebnimi potrebami, na težki
preizkušnji, pa se nama z možem zdi, da če 
situacijo sprejmemo, kljub temu lahko živimo
zadovoljno, mirno in veselo družinsko življenje."

Erika Drobnič: "V naši družbi imajo otroci 
z downovim sindromom vse možnosti za uspeh,
a je pri tem ključna vloga staršev. Tudi odgovorni
v stroki in politiki pa naj ne pozabijo, da je 
potrebno stremeti k temu, da bodo naši otroci
vključeni v družbo enakovredno in da ne 
potrebujejo posebnih ustanov, v katerih jih 
danes še vedno ločujemo od ostale družbe." 

Franci Rozman: "Pri otrocih z downovim 
sindromom je izjemnega pomena zgodnja 
obravnava, to je obravnava od rojstva. 
Zamujenega časa pri tem ni mogoče nadoknaditi.
Poleg Simone imamo še tri otroke. Seveda je 
velika razlika v tem, koliko truda je treba vložiti
v to, da napreduje Simona." 

Simona Posavec: "Želimo si, da bi bil naš Matej
tako samostojen, da bi se tudi lahko osamosvojil
in samostojno živel, morda tudi v kakšni bivalni
skupnosti. Želimo si tudi, da bi se lahko 
samostojno odločal o svojem življenju in bi 
lahko sam odšel, kamorkoli bi bilo potrebno ali
kamor bi si želel." 
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Zgodba

Suzana P. Kovačič 

Od 9. marca do 23. aprila
poteka akcija 40 dni brez al-
kohola pod geslom Nekdo
misli nate, nekomu ni vse-
eno zate, ki jo organizira Slo-
venska Karitas skupaj s Sve-
tom za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu in Zavo-
dom Med.Over.Net.

Glavni namen akcije je
opozoriti na posledice pre-
komernega uživanja alkoho-
la ter izraziti solidarnost z
vsemi, ki trpijo zaradi nasilja
v družinah, nesreč v prome-
tu in zaradi bolezni, ki so po-
sledice alkohola. V akcijo se
je s svojo življenjsko zgodbo,
izkušnjo z alkoholizmom
vključil tudi Franjo Tomazi-
ni, predsednik Kluba zdrav-
ljenih alkoholikov Nova
brazda Kranj. "Najprej je en
kozarček, potem je ta kozar-
ček vsak dan in še zaveš se
ne dobro, ti alkohol pride v
navado. Zjutraj vstaneš in že
začneš razmišljati, kje boš
dobil pijačo, kdaj boš lahko
kaj spil. Večinoma sem pil
doma, v domači delavnici,
na skrivaj predvsem zaradi
žene. Najprej je bilo pivo,
potem se je pivu pridružilo
žganje; ta kombinacija je
največji strup. Veš, da ne
smeš, a se alkoholu ne odpo-
veš. Ko se zbudiš trezen,
imaš slabo vest, potem pa hi-
tro najdeš izgovor za vnovič-
no pitje. Da si preobreme-
njen z delom, da imaš pre-
več skrbi ... Ne boste verjeli,
kaj vse si človek izmisli.
Imel sem obrt cementninar-
stvo in bi cement lahko na-
ročil po telefonu, ker sem bil
v trgovini redna stranka. Ne,
šel sem ven, namesto v trgo-
vino v gostilno, potem pa
sem cement ravno tako na-
ročil po telefonu," je začel
svojo pripoved na domu v
Lescah Franjo Tomazini.

Bolnišnično zdravljenje

Malo pred božičem leta
2006 je bilo, ko se je Franjo
Tomazini odločil za zdravlje-
nje, kot je razložil: "Zjutraj
sem popival, prišel domov,
zaspal. Ko sem se zbudil,
sem si rekel, zdaj je pa res
dovolj. Usedel sem se na av-
tobus in se odpeljal v psihia-
trično bolnišnico Begunje,
bil sem brez napotnice. Po-
govoril sem se s psihiatrom,
na hospitalizacijo so me po-
klicali že čez nekaj dni. Ostal
sem osem tednov. Bolnišnič-

no zdravljenje temelji na po-
govorih, s terapevtsko skupi-
no, v kateri nas je bilo okoli
petnajst alkoholikov, pa smo
hodili na sprehode, na bliž-
nje hribe. Tudi ko so me že
odpustili domov, sem se v
bolnišnico vračal še nekaj
časa na dnevne terapije." 

To, da nehaš piti alkoholne
pijače, je še najmanjši pro-
blem, problem je zaživeti tre-
zen, je poudaril Tomazini:
"Življenje brez alkohola je
čisto nekaj drugega. Ko sem
se vrnil iz bolnišnice, me je
bilo sram sprehoditi se po
kraju. Zanimivo, ni pa me
bilo sram tedaj, ko sem se
opotekal po cesti. Prvi dve
leti po zdravljenju je bilo tež-
ko, še težje je bilo za mojo
ženo, ker vame razumljivo ni
imela zaupanja. Povsod je
hodila z mano, razen v hribe
zaradi njene bolezni ne. Bala
se je, kaj bo ... Moram pove-
dati, da od petnajstih, kolikor
nas je bilo skupaj v terapevt-
ski skupini, več kot polovici
ni uspelo in so se zapili na-
zaj." V bolnišnici so ga obis-
kovali žena in otroka. Imel je
neznansko srečo, da se mu
družina ni odpovedala, da
mu žena ni pokazala vrat v
času, ko je alkohol izbral na-
mesto družine. "Ko sem se
odločil za zdravljenje, je bila
moja edina motivacija druži-
na. Nisem bil alkoholik, ki bi
družino trpinčil fizično. Na-
pil sem se in šel spat. Seveda
to ni opravičilo in tudi sam

se danes zavedam, kako sre-
čen sem lahko, da mi druži-
na ni obrnila hrbta," je pou-
daril sogovornik.

Volk dlako menja, 
človek nikoli 

Bolnišnica je bila varno
okolje, zunanji svet ne. "Pra-
vijo, da volk dlako menja,
človek nikoli. Jaz sem se
spremenil, ampak v notra-
njosti nekaj ostane za zme-
raj, zato pravim, da odvisnost
zdraviš, ne pa ozdraviš. Mo-
raš se boriti celo življenje ...
Po zdravljenju sem se zato
hitro pridružil Klubu zdrav-
ljenih alkoholikov Nova braz-
da Kranj. Enkrat prej sem za
tri leta že pustil alkohol, brez
zdravljenja in brez druženja
v kakšnem klubu, društvu.
Ko je po treh letih prišlo do

večje stresne situacije, sem v
trenutku šibkosti posegel po
žganju, ki je bilo pri roki
doma. Zato pravim, da v dru-
žini, kjer je bil prisoten alko-
holizem, alkohola ne sme
biti v hiši. Niti za obiske ne.
Pred petimi leti, ko sem se
odločil za bolnišnično zdrav-
ljenje, so me naučili nekaj
pomembnega: kako trezen
premagovati stresne situaci-
je, kako se trezen boriti s
pastmi v vsakdanjem življe-
nju. Tudi v Klubu zdravlje-
nih alkoholikov se pogovarja-
mo s sebi enakimi, se druži-
mo, skupaj hodimo na izlete.
Trenutno nas je devet vetera-
nov, enajst članov in osem
opazovalcev. Naš klub je od-
prt vsem, ki so uspešno za-
ključili enega od programov
zdravljenja alkoholizma in
potrebujejo pomoč in druž-

bo pri urejanju življenja. De-
lujemo na principu tovariške
in prijateljske skupine. Se-
stajamo se enkrat na teden,
program pripravljamo in iz-
vajamo člani kluba s pomoč-
jo strokovnega sodelavca.
Žensk je v klubu sicer manj,
predvsem zato, ker prikrivajo
alkoholizem, ker jih je bolj
sram kot moške. Pa ni treba,
v našem klubu tudi zagotav-
ljamo varstvo osebnih poda-
tkov in zasebnost članov in
opazovalcev." 

Ne strezite mladim 
alkohola

"Rad bi, da se v medijih, v
družbi nasploh pogosteje
pokažejo pozitivni zgledi in
ne samo tisto, kar je slabo.
Veliko je v Sloveniji dobrih
akcij, kot sta na primer 40
dni brez alkohola ali Z glavo
na zabavo in o takih bi se
moralo še več govoriti in pi-
sati. Člani gorenjskih dru-
štev in klubov zdravljenih al-
koholikov se družimo več-
krat na leto, že aprila se
bomo skupaj z družinskimi
člani srečali na tradicional-
nem teku prijateljstva v Moj-
strani," je ponazoril Franjo
Tomazini, ki se skozi svojo
lastno življenjsko izkušnjo
zavzema tudi za to, da za vo-
lanom ne bi bilo praga tole-
rance, če je človek pred tem
pil alkohol. "Vozil sem vi-
njen in imel neznansko sre-
čo, da nisem povzročil pro-
metne nesreče, da je bila ka-
zen policistov še največ, kar
me je doletelo," je poudaril
in dodal: "Alkohol je v Slove-
niji dostopen skoraj na vsa-
kem koraku in apeliram na
gostilne, druge organizacije,
tudi starše: ne strezite mla-
dim alkohola. Omejite rekla-
miranje alkoholnih pijač." 

Franjo Tomazini še pove,
da je danes največ vredno,
ker mu žena končno zaupa.
"Lahko grem od doma in je
ne skrbi. Hodim v hribe,
sem član Planinskega druš-
tva Radovljica in imam med
zadnjimi gorniškimi podvi-
gi tudi Škrlatico. Ukvarjam
se z inovacijami, za nečaki-
njo sem naredil prešo,
doma sem izdelal kuhinjsko
pohištvo. Vsega tega se ni-
sem zdaj naučil, to sem že
znal, samo pred upokojitvi-
jo pred petimi leti ni bilo za
to nikoli časa oziroma kar
ga je bilo, sem ga zapil. Zdaj
sem trezen, pa si rad vza-
mem čas."

Samo še en kozarček ga spijem
Koliko časa je samo en kozarček? Prideš do šanka in veš, da ti že škoduje, pa ga vseeno naročiš. Veš, kam pelje ta voz. 
"Alkoholizem je samomor na obroke in šele, ko sam sebi priznaš, da si alkoholik, greš lahko na pot zdravljenja," pravi Franjo
Tomazini, ki se danes s svojo življenjsko izkušnjo zavzema za to, da mladim ne bi točili alkoholnih pijač, da za volanom ne bi
bilo praga tolerance ... 

"Življenje brez
alkohola je čisto
nekaj drugega.
Ko sem se vrnil
iz bolnišnice, 
me je bilo sram
sprehoditi se 
po kraju. 
Zanimivo, 
ni pa me bilo
sram tedaj, ko
sem se opotekal 
po cesti."

Franjo
Tomazini

V Klubu zdravljenih alkoholikov Kranj 
se pogovarjamo s sebi enakimi, se 
družimo, skupaj hodimo na izlete.
Klub je odprt vsem, ki so uspešno 
zaključili enega od programov 
zdravljenja alkoholizma in potrebujejo
pomoč in družbo pri urejanju življenja.
Delujemo na principu prijateljske 
skupine. Žensk je v klubu sicer manj,
predvsem zato, ker prikrivajo 
alkoholizem, ker jih je bolj sram kot
moške. Pa ni treba, v klubu zagotavljamo
varstvo osebnih podatkov in zasebnost
članov in opazovalcev."

Franjo Tomazini / Foto: Tina Dokl
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Vilma Stanovnik

O sedanji podobi Planice
in načrtih je bilo zadnja leta
izrečenih že toliko besed in
prelitega toliko črnila, da ob
predstavitvi novih načrtov
večina zamahne z roko in
pravi: "Ko bo marčevskega
planiškega finala konec,
bodo načrte pospravili v pre-
dale in do nove tekme poza-
bili nanje. Kriva bo kriza, kri-
vi bodo lastniki zemljišč, ne-
popolni projekti, gradbeniki
... Še vedno se je našel raz-
log, da tudi po skoraj desetih
letih gledamo podrto Bloud-
kovo velikanko, in da šport-
niki o modernem nordij-
skem centru zgolj sanjajo.

Že letos skoki na novih
skakalnicah

"Prepričan sem, da bo le-
tos drugače. Pripravljen je
že denar, 20 milijonov ev-
rov, kar pomeni, da bodo
Bloudkova velikanka in še
nekaj skakalnic zgrajene do

konca tega leta, prihodnje
leto pa tudi tekaški center,"
je za Gorenjski glas povedal
minister za šolstvo in šport
Igor Lukšič in hkrati napo-
vedal skorajšnji začetek
gradnje. "Gradnja bi se lah-
ko že začela, če ne bi bilo
pritožb na razpis o izvajal-
cih. Če bo vse po načrtih in
bodo pritožbe rešene v opti-
malnem času, računam, da
se bo gradnja začela aprila,"
napoveduje minister Lukšič
in pojasnjuje, da so po arhi-
tekturnem natečaju izbrali
dva projekta, nato pa so jih
združili in prišli do dobre re-
šitve.

"V zadnjih letih smo po-
spešili odkup zemljišč, zgra-
dili smo žičnico, obnovili
smo doskočišče na letalnici.
Pomembno je tudi to, da
smo sprejeli zakon o Planici
in ustanovili Zavod za šport
RS Planica, ki ga vodi Jelko
Gros," je ob predstavitvi na-
črtov izgradnje nordijskega
centra v Planici tudi povedal
minister Lukšič. 

Kandidatura za svetovno
prvenstvo 2017

Prav tako so nad skorajš-
njim začetkom gradnje nav-
dušeni domačini. "Nordijski
center Planica postaja real-
nost in to je za nas v Zgor-
njesavski dolini še kako po-
membno. Ne le zato, ker je
Planica nekaj dni v letu cen-
ter športnega dogajanja, am-
pak zato, ker bo nordijski
center deloval prek celega
leta," pravi župan občine
Kranjska Gora Jure Žerjav,
ki je z veseljem sprejel pobu-
do predsednika Smučarske
zveze Slovenije Tomaža Lov-
šeta, da bi Planica z novim
nordijskim centrom leta
2017 gostila svetovno prven-
stvo v nordijskih disciplinah. 

"Spominjam se vseh dose-
danjih kandidatur, tako za
svetovno prvenstvo kot olim-
pijske igre treh dežel, za ka-
tere smo nekateri celo naiv-
no pričakovali, da nam jih
bo uspelo dobiti. Z novim
nordijskim centrom kandi-

datura temelji na realnih te-
meljih. Seveda svetovno pr-
venstvo ni le prireditev, ki
traja štirinajst dni, ko prven-
stvo poteka, ampak pomeni
veliko promocijo za nas kot
turistično deželo. Prav tako
je za nas pomembna nova
infrastruktura," pravi župan
Žerjav in priznava: "Res še
sedaj marsikdo reče, da v
Planici ni nič drugače, kot je
bilo pred leti. Toda letos de-
cembra bo minilo deset let
od nesrečnega dogodka na
Bloudkovi velikanki in do ta-
krat upam, da bo opravljen
že kakšen skok na novi na-
pravi."

Slovenski lovci na 
daljave

Še preden bo Planica doča-
kala temeljito prenovo, veli-
kanka ta konec tedna gosti
najboljše smučarje skakalce
sveta, ki večina z veseljem
vsako leto pričakujejo tekme
v dolini pod Poncami. Med
njimi so zlasti naši skakalci,

ki jim množica domačih na-
vijačev vedno da še posebno
energijo. 

"Tekma v Planici je edina
velika tekma, ko se lahko po-
kažemo pred domačim ob-
činstvom. Ta nam vedno po-
maga s svojo energijo in
zame to pomeni, da se lahko
prepustim užitkom letenja
in manj razmišljam o tehni-
ki in podobno. Seveda sem

nekaj dodatne energije dobil
tudi ob vrhuncu sezone, sve-
tovnem prvenstvu, ko nam je
uspelo osvojili bronasto ko-
lajno," pravi slovenski rekor-
der in trenutno naš najboljši
letalec Robert Kranjec, ki je
za nov slovenski rekord, ki
zdaj znaša 232 metra (prej
229 metrov), poskrbel na 
februarski tekmi v Vikersun-
du. 

V Planici izziv niso le rekordi
V svoji zgodovini ima skakalni šport kar nekaj mejnikov, med katerimi jih je precej povezanih tudi z našo Planico, ki se je še do nedavnega ponašala z
rekordno znamko poleta človeka na smučeh. Eden od izzivov novih planiških tekem bo tako vrnitev rekordne znamke v dolino pod Poncami, drugi, za
številne še pomembnejši, pa je prav gotovo napovedana izgradnja sodobnega nordijskega centra, ki naj bi se v Planici začela še pred poletjem.

Leta 1934 je Birger Ruud s skokom 92
metrov v Planici postavil prvi svetovni
rekord. Marca leta 1936 je Sepp Bradl
s skokom 101,5 metra prvi poletel prek
100 metrov, leta 2003 pa je Toni
Niemminen poletel 203 metre.
Zadnji svetovni rekord na planiški 
velikanki je leta 2005 postavil Björn
Einar Römören, ki je varno pristal pri
239 metrih. Njegov rekord je letos 
februarja v Vikersundu izboljšal 
Johan Remar Evensen, ki je poletel
246,5 metra.

Nov nordijski center, ki ga bosta v Planici zgradila država in Zavod Planica predvsem iz evropskih sredstev, naj bi bil po načrtih končan leta 2013, z izgradnjo pa bodo izpolnjeni pogoji za
organizacijo svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah. 
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"Pri lovljenju daljav in re-

kordih je vedno pomembnih
več stvari. Najprej moraš na-
rediti dober skok, drugič pa
moraš imeti dobre pogoje.
Brez dobrih pogojev rekord
seveda ni mogoč," pravi Ro-
bert Kranjec, ki je bil navdu-
šen nad letalnico v Viker-
sundu. 

"Prepričan sem, da imamo
Slovenci vrhunske strokov-
njake, na čelu z Janezom Go-
riškom, ki je skonstruiral
tudi letalnico v Vikersundu,
in sem prepričan, da ve, kako
poskrbeti za nove rekorde
tudi v Planici. Mislim, da ni
treba veliko narediti, treba je
zamakniti nalet bolj nazaj in
mislim, da bi bilo tudi v Pla-
nici moč spet mogoče leteti
rekordne znamke," dodaja
Robert Kranjec, ki je prepri-
čan, da strokovnjaki znajo po-

skrbeti tudi za varno letenje. 
Seveda pa si dobrih občut-

kov na prvem poletu prek do-
mače velikanke želi tudi mla-
di Peter Prevc. "Kljub temu
da nima več rekorda, je zame
Planica še vedno največja
skakalnica in priznam, da
imam nekakšen rešpekt,
spoštovanje in da težko na-
povem, kako bom skakal.
Vem pa, da bi rad, da me po-
nese prek dvesto metrov,"
pravi Peter, ki ima rekordno
znamko 196 metrov na letal-
nici v Oberstdorfu, kjer je le-
tos nabiral svoje prve izkuš-
nje v poletih.

Za razvoj so potrebni
tudi rekordi

Izkušenj, tako tekmovalca
kot trenerja, ne manjka Mat-
jažu Zupanu, ki dobro pozna

tako pripravljenost naših
fantov kot razmere v Planici.
"Kljub temu da so jeseni
fantje kazali dobro priprav-
ljenost, pa nam na začetku
sezone ni šlo po načrtih.
Slabši začetek je zbudil nekaj
dvomov in ugibanj, kaj bi
bilo treba še postoriti. Ven-
dar je pomembno, da so tek-
movalci ves čas verjeli vase,
znali so stopiti skupaj in
odraz temu je bil tudi uspeh
na svetovnem prvenstvu. Se-
veda sedaj želimo, da se izka-
žemo še v Planici in da tudi
domačim navijačem pokaže-
mo, kaj znamo," pravi Mat-
jaž Zupan, ki je prepričan, da
je uspešen nastop v Planici
velik motiv vsakega skakalca.
"Čeprav seveda večina po
dolgi sezoni že težko priča-
kuje konec, pa je vedno po-
sebno veselje in izziv nasto-
pati na domači velikanki,"
tudi pravi Zupan, ki tako kot
športniki in navijači spet več
razmišlja tudi o rekordnih
poletih. 

"Zadnja leta je imela Pla-
nica takšen primat, da smo
vsi skupaj že kar malo poza-
bili, da so bili tudi že prej
vedno boji med več kraji, ki
se ponašajo z večjimi napra-
vami. Gre pač za nekakšen
prestiž, ki po eni strani ne
pomeni veliko, po drugi stra-
ni pa pomeni razvoj tako v
gradnji skakalnic kot v tehni-
ki skakanja. Vprašanje, ali je
pač trenutno nekaj več moč
skočiti v Vikersundu ali v
Planici, ni tako pomembno,
prepričan sem, da ima tudi
Planica možnosti za nov re-
kord," pravi Matjaž Zupan,
ki ga veseli, da se vendarle
obeta izgradnja nordijskega
centra z novimi modernimi
skakalnicami. 

"Glede na to, da že deset
let v Planici ni več moč treni-
rati, je zame kot trenerja to
velika katastrofa. Ne gre pa le
za možnost treniranja doma,
gre tudi za pridobivanje mla-
dih skakalcev. Vendar navija-

čev, medijev in vseh drugih
to pač ne zanima, želijo le re-
zultate. Včasih je bila Planica
simbol skakalnega športa, k
nam so prihajali na treninge
na prvi sneg skakalci iz vseh
koncev sveta. Danes trenira-
mo vsepovsod, samo v Plani-
ci ne več. To je res škoda, če-
prav upam in verjamem, da
bomo v nekaj letih, glede na
zastavljen projekt, imeli v
Planici moderen nordijski
center," tudi pravi Zupan.

Pet desetletij za 
sto metrov

Da ima Matjaž Zupan še
kako prav, seveda potrjuje
tudi eden najbolj slavnih re-
korderjev med smučarji ska-
kalci Jože Šlibar, ki je prejš-
nji mesec dočakal petdeset-
letnico svetovnega rekorda,
ki ga je leta 1961 postavil v
Oberstdorfu. Za tiste čase
mu je uspel neverjeten re-
kord, saj je pristal pri 141 me-
trih. Letos februarja je ne-
ustrašni Šlibar pričakal, da je
Johan Remen Evensen v Vi-
kersundu skočil sto metrov
več od njegovega rekorda iz-
pred pol stoletja in postavil
celo rekordno znamko 246,5
metra. 

"Vedel sem, da pri mojem
rekordu ne bo ostalo, smo pa
fantje in skakalni strokovnja-
ki domnevali, da bi z leti lah-
ko prišli do dvesto metrov.
Vendar pa so oprema in na-
čin skakanja, pa tudi naklon
skakalnic pripomogli, da je
šel razvoj dosti hitreje na-
prej, kot smo predvidevali.
Zanimivo je, da se sedaj pri
nižjih zaletnih hitrostih ska-
če dlje. Seveda pa vsak ne
more biti letalec, lahko je le
tisti, ki ga ni strah in se v zra-
ku dobro počuti. Prav tako je
za dolg skok pomembno, da
ne zamudiš odriva. To je bilo
pomembno že takrat, ko
sem postavil rekord jaz in je
pomembno še danes," pravi
Jože Šlibar, ki je pol stoletja
po svetovnem rekordu dobil
novo priznanje, Bloudkovo
plaketo za življenjsko delo,
za svoj dosežek pa tudi delo v
tekmovalnem odboru Orga-
nizacijskega komiteja Plani-
ca, saj je kar trideset let po-
magal pri pripravi skakalnic. 

"Ta plaketa mi veliko po-
meni, saj sem Stanka Bloud-
ka poznal, bil je moj trener
in ponosen sem, da sem jo
dobil ravno ob obletnici, saj
sem se ji pred leti odpovedal
na račun kluba," pravi Jože
Šlibar, ki priznava, da mu je
svetovni rekord povsem
spremenil življenje. "Doma
so rekli, da je šport zguba
časa in denarja. Ko sem po-
stal rekorder, pa so se mi
marsikje odprla vrta, ki se mi
brez tega zagotovo ne bi,"
priznava Jože Šlibar, ki je
prepričan, da bomo v Planici
tako letos kot prihodnja leta
še lahko gledali lepe in dolge
skoke, tudi rekorde.

Aktualni slovenski rekorder v smučarskih poletih je 
Kranjčan Robert Kranjec, ki je leta 2007 v Planici poletel 229
metrov, slovenski rekord pa je letos februarja izboljšal v
Vikersundu, ko je doskočil pri 232 metrih. / Foto: Gorazd Kavčič

Komaj osemnajstletni Peter Prevc je v lanski sezoni prvič 
dobil priložnost za nastop na tekmah svetovnega pokala in
olimpijskih igrah, letos pa je v Oberstdorfu prvič skakal na
letalnici. V Planici si želi poletov prek 200 metrov. 

Nekdanji skakalec, sedaj pa glavni trener naše 
reprezentance Matjaž Zupan je prepričan, da bo nordijski
center v Planici pomenil nov zagon tudi za skakalni šport,
saj so imeli naši skakalci zadnja leta priložnost trenirati zgolj
na kranjski skakalnici in v tujini.

Jože Šlibar, ki je svetovni rekord 141 metrov postavil leta
1961 v Oberstdorfu, se še danes spominja rekordnega 
poleta, ob jubileju pa so se ga spomnili tudi v domačem
Tržiču, kjer so ga predlagali za dobitnika Bloudkove plakete
za življenjsko delo, ki jo je dobil prejšnji mesec. 

Janez Gorišek je z bogatimi izkušnjami skonstruiral prenovljeno letalnico v Vikersundu, s
pokojnim bratom Ladom pa sta seveda tudi konstruktorja letalnice v Planici, ki je dolga leta
slovela po svetovnem rekordu.
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Primož Peterka, ki je po letošnji sezoni napovedal zaključek
tekmovalne kariere, se je v Planici leta 1997 prvič veselil
naslova skupnega zmagovalca svetovnega pokala, kristalni
globus pa je osvojil tudi še naslednjo zimo. 
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SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Več pijanih voznikov
Gorenjski prometni policisti so v minulem 
tednu obravnavali 33 prometnih nesreč, v 
katerih so se lažje poškodovale tri osebe in ena
huje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola je bilo
pridržanih štirinajst voznikov. Največja 
izmerjena vrednost alkohola je bila 1,30 
miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. 
V minulem tednu so policisti voznikom zaradi
storitve več hujših cestnoprometnih prekrškov
zasegli dve vozili.

Damjana Šmid

moj pogled

Moj otrok pa trenira (2)
Otrok, ki se ukvarja s športom
tako intenzivno, da hodi en-
krat ali večkrat na teden na
trening, lahko pridobiva dobre
navade, vztrajnost, odnos do
telesa, do gibanja. Starši otro-
ke običajno spodbujamo, jih
vozimo na treninge, hodimo
na tekme. Če te podpore ni, je
le malo otrok takšnih, ki vztra-
jajo pri treningih. Zato smo
starši pomembni pri razvoju
športnega duha. Ne kot taksi-
sti, marveč kot navijači. Da
smo zraven tudi takrat, ko je
težko. Še bolje je, če imamo
tudi starši veselje do športa in
nam gibanje pomeni več kot
samo sprehod po trgovini. V
zadnjih letih je sicer mit popol-
nega in zdravega telesa preko-
račil meje tudi pri načinih

ohranjanja le-tega. Šport za
vsako ceno je le tveganje, saj
lahko v sveti veri, kako dobro
delamo, gremo preko svojih
sposobnosti. Kar pa ni več
zdravo in ima lahko neljube
posledice. Ker nas otroci ves čas
gledajo in tudi posnemajo, jim
nikar ne kažimo bližnjic in hi-
trih rezultatov. Družina ima
lahko veliko od tega, če so nje-
ni člani aktivni športniki. Vož-
nje na treninge, druženja na
tekmah, spremljanje športa v
medijih in še kaj bi se našlo,
kar povezuje in daje občutek
pripadnosti. Na prvem mestu
pa naj bo vedno otrokov interes
za šport. Nikar ne hranimo
svojih otroških sanj in ambicij
z otrokom. Če bomo znali
uravnovesiti vsakodnevno živ-

ljenje z otrokovim urnikom tre-
ningov, bo nagrada sladka in
ne grenka. V številnih prime-
rih se športna kariera konča v
puberteti in takrat so starši ra-
zočarani nad otrokom. Očitki
o vloženem času, o denarju in
energiji so brez učinka. Vsak si
to izbira sam in zato je važno
to ravnovesje. Če je otrokov in-
teres večji kot interes staršev, je
to pravzaprav dobro. Saj bo
tako otrok tisti, ki bo vložil več
časa, energije in mogoče tudi
prihrankov za športno dejav-
nost, ki si jo je izbral. Starši pa
ne bodo imeli občutka, da so se
odpovedali delu svojega življe-
nja, če bo otrok zmogel večino
obveznosti opraviti sam. V do-
brih starih časih nas nihče ni
vozil na treninge ... 

"... Za trenutek so se mi za-
šibila kolena. Zdelo se mi je,
kot da me je njegov pogled
razgalil do zadnjega kosa
oblačila.
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 ..."
Moja sogovornica je potem
nadaljevala: "Toni se je zelo
zagrel zame. Dejal mi je, da
bo treba najprej oditi na cen-
ter za socialno delo. Ko sem
prikimala, se mi je nasmeh-
nil in dejal, da me lahko po-
vabi na pico. Nisem imela

kaj izgubiti, zato sem prista-
la. Na sebi je imel temno
modro obleko z belo srajco
in kravato v zelenkastih od-
tenkih. Deloval je zelo ureje-
no in poslovno.
Po dveh kozarcih piva (med-
tem ko sva čakala na pico) se
mi je razvezal jezik. Klepeta-
la sva, se smejala in zdelo se
mi je, da se je svet v tistem
temačnem prostoru, ki so ga
osvetljevale le svetilke nad
mizo, ustavil. Ne da bi vede-
la kdaj, sem mu zaupala što-
rijo z mojim Ljubim. Med
mojim pripovedovanjem so
se mu širile oči in ko sem
mu povedala, kako sem ga
ujela z drugo, je vzel mojo
dlan v svojo in jo prijateljsko
stisnil. 'Če hočete, ga lahko
toživa. Nedvomno vam bo
uspelo!' V meni je tičal pra-
davni strah pred sodišči, od-
vetniki in zasliševanji. 'Saj
nisem mislil resno, samo
šalil sem se,' se je takoj nato
sprostil in speljal pogovor v
bolj nevtralne vode. Ne da bi
vedela, kako in zakaj, začela
sva se sestajati in bili so red-
ki večeri, da nisva kam šla.
Na njegovo družbo sem se
navajala počasi, neopazno
in mimogrede. Če me je
kdaj poklical čez dan, ko
sem bila v službi, sva spre-
govorila besedico ali dve, to-
liko, da se je prepričal, ali
bom zvečer prosta in bova
lahko šla v opero.
Ko sem vtaknila telefon na-
zaj v žep, sem podzavestno
pomislila na Ljubija. Kadar
me je poklical Toni, sva kle-
petala celo večnost. Moj Lju-
bi je vedno bolj tonil v mor-
je pozabe in misel nanj ni
več bolela kot nekoč. Ko je
Toni imel god, me je povabil
na morje. 
'Greva na ribe. Takih, kot jih
pripravljajo pri Ribiču v
Seči, jih še nisi jedla,' je de-
jal.

Sedaj sva se že tikala in bila
sem prepričana, da je samo
vprašanje časa, kdaj se bo
zgodilo tudi ostalo.
Večer je imenitno uspel, tja
in nazaj sem vozila jaz, ker
je bil njegov avtomobil bolj
kot ne nezanesljiv za daljše
vožnje. 
Po večerji sva se sprehodila
še po solinah, držala sva se
za roke in zdelo se mi je, da
sva že par. Sem in tja me je
objel okoli ramen in stisnil k
sebi. Pomežiknila sem, kajti
sonce, ki se je spuščalo za
obzorjem, me je še zadnjič
požgečkalo po licu.
Prijel me je za brado in jo za
spoznanje dvignil in me pol-
jubil.
'Nikar se ne šali,' sem ga v
zadregi zavrnila.
'Veš, koliko sem že stara,
imam sive lase, gube na ob-
razu ...'
'Zame si najlepša. Že od pr-
vega trenutka, ko si stopila v
mojo pisarno.'
Poljubil me je še enkrat.
Tokrat z veliko več strasti.
Ko sem ga objemala, sem
jasno čutila, kako se je
vzburil. Še danes pa se
sprašujem, zakaj se je tega
ustrašil, naglo se je namreč
odmaknil in me spet prijel
za roko.
Poslovila sva se pred vrati.
'Jutri se vidiva. Pridem te
obiskat,' je dejal in me še
enkrat poljubil. Mislila sem
že ugovarjati, potem pa sem
se spomnila, da je danes že
petek.
Prišel je že zarana, pomagal
mi je zviti preproge, ki so jih
prišli iskat iz čistilnega ser-
visa.
Ko je odprl vrata v ropotarni-
co, kjer sem hranila kolesa
in še cel kup druge šare, je
rahlo zažvižgal. 'Kakšen lep
in prikladen prostor!' je de-
jal in oči so mu zažarele v
pol temi.

Začudila sem se. 'Sem bi
lahko preselil pisarno. Tebi
bi plačeval najemnino, pa še
pravnika bi imela pri roki,
če bi ga potrebovala.'
O tem, da je bil izjemen lju-
bimec, sta ti pripovedovali že
Lucija in Marija. Res je bil.
Že o tem, kako me je slačil,
božal, poljubljal, bi lahko na-
pisala roman. Točno je vedel,
kateri del telesa je najbolj ob-
čutljiv za dotike njegovega je-
zika, za drobne poljube ali za
nežne ugrize. Ljubljenje je
trajalo celo večnost, z jezi-
kom me je znal pripeljati do
takega orgazma. 
V nedeljo sva se že zarana
lotila ropotarnice in do veče-
ra sva jo dodobra spraznila.
Vmes sva šla nekajkrat pod
tuš. 
Toni se je preselil k meni,
jaz sem bila tista, ki mu je
(namesto darila za rojstni
dan) opremila pisarno.
Kombinacija češnje in belih
ploskev je delovala izjemno
elegantno. Na steno sva obe-
sila še sliko, ki mu jo je
(menda) podarila ena od
strank namesto plačila. Iz
bivše pisarne je s seboj pri-
nesel le računalnik in avto-
mat za kavo.
Nekaj drugih stvari je prese-
lil v dekliško sobo, sam pa je
postal kralj moje spalnice.
Še nikoli nisem hodila do-
mov točno ob uri kot takrat
in redkokdaj, če sploh kdaj,
sem koristila dopust, ki mi
je zapadel že v minulem
letu.
Na Tonija sem bila več kot
ponosna. Nad vrati se je šo-
pirila tablica z njegovim
imenom in stranke so si kar
podajale kljuke. Takrat, ko
sem se vrnila domov, me je
zmeraj čakal v dnevni sobi s
kozarčkom ohlajenega vina.
Idilična sreča je trajala kar
nekaj časa ..." 

(Se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Matjaž Gregorič

Morilec zanika dejanje
Na ljubljanskem sodišču so začeli soditi 
44-letnemu Kitajcu Zuxiong Wuju, ki je
obtožen, da je v noči na 18. junij lani v
stanovanju na Ižanski cesti brutalno umoril
speča 46-letnega Lin Zuyuana in njegovo leto
dni mlajšo ženo, lastnika trgovsko-gostinskega
podjetja Yuan Yang in restavracije Kitajska 
zvezda. Morilec se je žrtev lotil z motiko, moški
in ženska sta umrla zaradi hudih poškodb glave
in prsnega koša. Tožilstvo je Wuja obtožilo
umora iz maščevanja in koristoljubja, storjenega
na grozovit in zahrbten način. Obtoženi je po
branju obtožnice zanikal, da bi storil očitano
kaznivo dejanje in se tudi ni zagovarjal. V
obtožnici je navedena vrsta dokazov, iz nje pa
tudi izhaja, da je obtoženi dvojni umor storil
zaradi nesoglasij z lastnikoma restavracije.
Kriminalisti so med preiskavo nedaleč od 
prizorišča umora našli motiko s krvavimi
madeži obeh žrtev in v bližini v zabojniku za 
papir še oblačila, za katera se je izkazalo, da so
last obtoženega. Osumljenca so prijeli pol dneva
po napadu. 

Pol leta za mešetarjenje
z delnicami
Okrožno sodišče v Ljubljani je Igorju Lahu, ki
velja za drugega najbogatejšega Slovenca, 
določilo pol leta pogojne zaporne kazni zaradi
spornega poslovanja z delnicami Mercatorja iz
leta 1996. Lah v dveh letih ne bo smel zagrešiti
novega tovrstnega kaznivega dejanja, sicer se
mu bo pogojna kazen spremenila v zaporno.
Zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja bo
moral Lah v dveh mesecih od pravnomočnosti
sodbe plačati še 20 tisoč evrov denarne kazni,
vendar je obtoženi že napovedal pritožbo. Sicer
pa ima sodni proces že dolgo brado. Lah je bil
marca 2007 oproščen, višje sodišče pa je sodbo
razveljavilo in jo vrnilo v sojenje drugemu 
senatu. Ta je izpeljal 11 obravnav, na katerih 
je zaslišal 14 prič in dva izvedenca, mnenje 
prvega je že na prvem sojenju pritrdilo 
tožilstvu, mnenju je pritrdila tudi druga 
izvedenka.

petek, 18. 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
Konec februarja so predstav-
niki slovenske mladine na
Koroškem na spletu objavili
"Pismo mladine predsedni-
kom", v katerem sporočajo
predsednikom krovnih orga-
nizacij Slovencev na Koro-
škem, Narodnemu svetu ko-
roških Slovencev, Zvezi slo-
venskih organizacij in Skup-
nosti koroških Slovencev, naj
v pogajanjih o dvojezičnih
krajevnih napisih nastopajo
enotno in usklajeno. Mladi
kritizirajo njihove različne ko-
mentarje predloga za postavi-
tev 271 krajevnih napisov.
"Poudariti moram, da smo
nadstrankarska iniciativa in
nismo povezani z nobeno
osrednjo organizacijo. V bi-
stvu smo skupina mladih, ki
je razočarana nad akcijami in
izjavami nekaterih predstav-
nikov slovenskih organizacij.
Ne zahtevamo, da bi bili vsi

vedno enega mnenja. Zahte-
vamo pa, da konflikte rešujejo
interno in ne v javnosti v me-
dijih," je o pismu mladih po-
vedal eden od njegovih po-
budnikov Marko Haschej.
Pismo je podpisalo že nad
dvesto v javnosti znanih Slo-
vencev na Koroškem, kar je

za njegove pobudnike jasno
sporočilo pogajalcem, naj de-
lujejo v dobro svojega naroda. 
"Prosimo Vas, gospodje, ta
papir s predlogom za 271 dvo-
jezičnih krajevnih napisov ni
le običajno število, niti pred-
log, ki bi ga enostavno poteg-
nili iz žepa. Predlog temelji

na Avstrijski državni pogodbi,
na ustavi Republike Avstrije
in na odločbah ustavnega so-
dišča. Ne odmaknite se od
tega predloga niti za milime-
ter, ker bi s tem naknadno po-
trdili kruto asimilacijsko poli-
tiko vse od koroškega plebis-
cita leta 1920 naprej. Če pa se
mislite umikati, potem je naj-
bolje, da se umaknete s svoje
politične funkcije! V teh poga-
janjih zastopate celotno na-
rodno skupnost, torej tudi
mladino. Mladina je edini ka-
pital, ki ga ima vsaka narodna
skupnost. Ne boste mogli iti
tako enostavno mimo nas in
odločati čez naše glave. Zave-
dajte se, da je prihodnost naša
in da naj bi delali v naš prid,
ne pa nam metali polena pod
noge. Gospodje, na široko ste
oznanjali, da koroški Slovenci
'ne moremo skočiti v hrbet
ustavnemu sodišču'. Torej

počakajte na odločitev sodišča
in na osnovi tega potem za-
stopajte temu primerno reši-
tev. Če pa se le mislite odmak-
niti od skupnih osnov, Vam
lahko damo na pot le citat
predsednika republika Fi-
scherja 'Čas je zrel!' Da, zrel
za to, da resno delujete, skup-
no in v eno smer, v prid naše-
ga naroda!!! Lep pozdrav Vaša
mladina."
Matej Zenz, eden od prvih
podpisnikov pisma, je v Novi-
cah komentar na to temo za-
čel z naslovom Malo svežega
vetra, sklenil pa ga je z zavr-
nitvijo klicev k nadaljevanju
obračunavanj znotraj skup-
nosti. Namesto tega je treba
poskrbeti za politično ozračje,
v katerega bi se tudi mlada
neobremenjena generacija, ki
ne razmišlja v starih tirih
hladne vojne, rada vključevala
konstruktivno. 

Miha Naglič

Minili sta že dve leti od groz-
nega odkritja tistega, kar je
bilo zazidano v opuščenem
rudniku v Hudi jami; slo-
venska javnost je za to zvede-
la 3. marca 2009, celovški
Kleine Zeitung je odkritje
razglasil za "slovensko Sre-
brenico", slovita "Frankfur-
terica" (FAZ) pa za "Pompe-
je totalitarne grožnje". Lani
pa je Študentska založba v
zbirki Koda (urednik Aleš
Šteger) izdala kapitalno delo,
ki prinaša filozofsko refleksi-
jo zločinov totalitarnih reži-
mov 20. stoletja. Knjigo filo-
zofa Tineta Hribarja z naslo-
vom Ena je groza; knjigo "o
grozah in grozodejstvih 20.
stoletja, obenem pa o navaje-
nosti na ta grozodejstva v na-
šem, 21. stoletju". Huda
jama se je po Hribarju izka-
zala za "najbolj učinkovit
stroj za ubijanje" v službi ko-
munizma; "bolj učinkovit
tako od sovjetsko boljševi-
stičnih streljanj kot od nem-
ško nacističnih zaplinjevanj.
Na tisoče v pare zvezanih žr-
tev so morilci - stotino za sto-
tino mož in fantov, žena in
deklet (že na začetku izkopa-
vanja so našli več deset dol-
gih dekliških kit) - pognali v
kilometrski rudniški rov, ki
je sem in tja zavil levo in des-
no, vse do konca, ko so za-
gledali lučko in je spet zado-
nel ukaz: Levo! Pari so skoči-
li na levo in padli, brez stre-
lov, v sto metrov globok ja-
šek in se brez glasu ubili; če

se niso, so nanje padli drugi
pari in tiste pod seboj zadu-
šili. Na ta način je bilo mogo-
če v eni sami noči, tako re-
koč povsem potihoma, po-
moriti tudi do tisoč žrtev.
Problem je bil dovoz, ne
samo pobijanje."
No, kot rečeno: v tej knjigi
ne gre za tehnološki vidik
pobijanja, temveč za reflek-
sijo te groze. Filozof jo opre
na Kosovelove "prelepe sti-
he": "Ena je groza, ta groza
je: biti - / sredi kaosa, sredi
noči, / iskati izhoda in sluti-
ti, / da rešitve ni in ni." Pre-
težni del knjige se ne dogaja
v letu 1945 ali 2009, torej v
letih, ko se je Huda jama
zgodila in odkrila, temveč
okrog 1975, ko je Kocbek
pred slovensko javnostjo pr-
vič razkril, kaj se je zgodilo
spomladi 1945 in že na za-
četku ogrozilo krvavo zarjo
svobode. Sočasno je Kocbe-
kov partizanski tovariš in
poznejši duhovni sopotnik
Dušan Pirjevec ravno v ti-
stih letih, ki so bila zadnja
njegovega življenja, pisal
dnevnik in se v njem soočil
s Kosovelovo Grozo in Koc-
bekovo "strašno svobodo
niča" na filozofski ravni.
Hribar ima imenovana du-
hovna velikana za "izvorna
utemeljitelja slovenske osa-
mosvojitve" in obžaluje, da
je nista doživela. "Pričujočo
knjigo zato posvečam Koc-
beku in Pirjevcu, mojima
učiteljema v tem, kako se so-
očiti s strašno svobodo niča
in kako ohraniti prostost

duha ne glede na vse." Zapi-
šimo mimogrede še dejstvo,
da bi legendarni profesor
Dušan Pirjevec (1921-1977)
ravno v teh dneh dopolnil
90 let; rodil se je 20. marca
1921 v Solkanu. V začetku
novembra pa bo minilo že
30 let od Kocbekove smrti
(3. 11. 1981). 
Pirjevčevi dnevniški spomi-
ni so izšli 1986 v Novi revi-
ji, ohranil pa jih je kot kak
filozofski ilegalec ravno -
Tine Hribar. "Ti zapiski z
naslovom Dnevnik in spo-
minjanja so bili tedaj 'dina-
mit', skrajno nevaren 'ma-
terial', saj so zaradi podo-
bnega dnevnika zaprli sod-
nika Miklavčiča. Kljub temu
sva ga s Pirjevčevo hčerko
Niko fotokopirala (takrat
smo rekli kseroksirala), fo-
tokopijo sem prevzel v var-
stvo jaz (skril sem jo v votlo
steno opuščene lesene hi-
ške Spomenkine mame),
originalni rokopis pa sva vr-
nila Pirjevčevi ženi Nedelj-
ki. Ta si ga ni upala hraniti
pri sebi, zato ga je izročila
sosedu, Pirjevčevemu prija-
telju iz mladosti, z naroči-
lom, naj ga, če mu bo telefo-
nirala in v pogovoru upora-

bila besedo 'ogenj', zažge.
Po naključju, se pravi, po
nesreči ji je v nekem tele-
fonskem pogovoru nekaj let
kasneje ušla iz usta tudi be-
seda 'ogenj' in rokopis je šel
v peč. Svojo fotokopijo roko-
pisa, ki ga je za objavo v
Novi reviji leta 1986 trans-
kribirala Nedeljka (zaradi
izredno težko razberljive pi-
save je to skoraj 100-odstot-
no zmogla samo ona), še
zmerom hranim ..." Eden
ključnih tekstov slovenske
duhovne zgodovine druge
polovice 20. stoletja se je to-
rej ohranil skrit v "leseni hi-
ški" v Podklancu na gorenj-
skem jugu. 
Hribarjeva knjiga seveda ni
zbirka takšnih nadvse zani-
mivih anekdot; je zahteven
filozofki tekst. A ne v tej
meri, da bi bil "grozen" za
branje in za bralca; grozna
so dejanja, ki jih reflektira.
Ob njih se ne opre le na
Kocbeka in Pirjevca, v kritič-
no obravnavo zajame tudi
odzive drugih slovenskih in-
telektualcev na to grozo (Go-
razda Kocijančiča, denimo)
ali izmikanje pravi besedi o
njej (pri Slavoju Žižku). Te-
melji pa v Ojdipovi izvirni
grozi in v "od-rešitvi", ki so
jo za paradigmatičnega Oj-
dipa in njegove naslednike v
labirintih groze iskali veliki
duhovi 19. in 20. stoletja,
Hegel, Nietzsche, Lacan,
Dostojevski in Heidegger.
Si upate vzeti Hribarjevo
knjigo v branje in se z njo
soočiti še vi?

Knjige in knjigoljubi (90)

Ena je groza
Tine Hribar, 
Ena je groza, Študentska
založba, Ljubljana, 2010,
438 strani, 32 evrov,
http://
www.studentskazalozba.si

Slovenci v zamejstvu (238)

Pismo mladih: Ne popuščajte

Naslovnica knjige, oblikovala
Samira Kentrić

Tine Hribar na Glasovi preji
v Žireh, 27. 1. 2011

Prijatelja Kocbek in Boris Pahor v poznih petdesetih 

Matej Zenz (levo) in Danijel Wutti poudarjata, da je pismo
izraz zanimanja mladih za temeljna vprašanja narodne
skupnosti in protest zoper prepire na osnovi zastarelega
mišljenja in osebnih zamer. 

Tine Hribar na Glasovi preji v Muzeju Žiri, za njim Spomenka 
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razgled

Letošnji postni čas polnijo
številne strašne slike, naj-
strašnejše pa so gotove te, ki
prihajajo z Japonskega: kata-
strofalni potres in iz njega
vstali cunami, eksplozije v je-
drskih elektrarnah, množice
mrtvih, ranjenih in prestra-
šenih ljudi ... Slike, ki spomi-
njajo na prizore iz Apokalip-
se. Napovedujejo konec sve-
ta? Po mojem ne, prav pa bi
bilo, če bi nas spomnile na
našo minljivost in na vse ti-
sto, kar bi morali ali bi še lah-
ko postorili na tem svetu - da
bi bil vsaj malo boljši. Ob ja-
ponski katastrofi se lahko to-
lažimo z dejstvom, da se v
Sloveniji, katere osrednji in
zahodni del sta močno po-
tresna, tako hud potres ne
more zgoditi in cunami mu
ne more slediti, pač ne živi-
mo ob oceanu in še za izhod
na odprto morje se moramo
boriti.

Hudi potresi pa so pri nas že
bili in še bodo. Ali veste, ka-
teri je bil najmočnejši potres
vseh časov v slovenskih deže-
lah? Na Koroškem bi kdo po-
mislil, da je bil to strašni po-
tres, ki se je zgodil 25. janu-
arja 1384 med 14. in 15. uro,
njegovo žarišče naj bi bilo v
bližini Beljaka, v njem se je
podrla tudi gora Dobrač; z
njenega južnega pobočja je v
Ziljsko dolino zgrmel plaz v
dolžini petih kilometrov, v
dolino naj bi se zvalila cela
milijarda kubičnih metrov
oziroma en kubični kilome-
ter materiala - si sploh lahko
prestavljamo, koliko je to?
Kakorkoli že: 26. marca 1511
se je na območju idrijskega
tektonskega preloma zgodil
še hujši potres in ta velja za
najmočnejši nam znani po-
tres vseh časov v slovenskih
deželah. Imel je dva vrhun-
ca, prvega okoli 14. ure na
ožjem območju Idrije, dru-
gega še istega dne okoli 21.
ure v Furlaniji. Čutili so ga v
radiju okoli 750 kilometrov,
v ožjem območju potresa se
je podrlo vse, kar je bilo zida-
nega, leseni objekti pa so v
glavnem vzdržali. Med Idrijo
in Spodnjo Idrijo se je v doli-
no vsul velik plaz, zasul reko
Idrijco, ta pa je poplavila
mlado mesto in njegov rud-
nik (živo srebro so odkrili
šele 1490). Samo na Idrij-
skem naj bi bilo tri tisoč mrt-
vih, ob večernem potresu v
Furlaniji pa še 12 tisoč. Med
najbolj poškodovanimi so
bila naselja Videm (Udine),
Tolmeč (Tolmezzo), Čenta
(Tarcento), Čedad (Cividale,
tudi tu naj bi bilo tri tisoč
mrtvih), Pušja vas (Venzo-
ne), Humin (Gemona) in še
številni drugi kraji na tem

območju. Manjše poškodbe
so nastale celo na Dunaju in
v Benetkah. Med najbolj po-
škodovanimi naselji na ta-
kratnem Kranjskem je bila
Idriji najbližja Škofja Loka,
tu je potres porušil vse kam-
nite objekte, vključno z gra-
dom. Podrl pa je tudi Smled-
niški grad in Novi grad pri
Preddvoru, gradove v okolici
Tržiča, poškodovan je bil
grad Kamen nad dolino Dra-
ge pri Begunjah, podrl je
Blejski grad, močno je po-
škodoval gradove v okolici
Radovljice in Kamnika. Po-
škodovan je bil Ljubljanski
grad, na Dolenjskem pa Tur-
jaški grad in grad Prežek pod
Gorjanci. Na Notranjskem je
potres podrl gradove v Po-
stojni, Polhovem Gradcu in
Planini pri Rakeku ...
Poglejmo si razdejanje v
Škofji Loki. V popoldan-
skem potresu sta se do tal
podrla Stari grad pod Lubni-
kom in Zgornji stolp na
Kranclju, ki ju niso nikoli
obnovili. Tudi Škofjeloški
grad je bil skoraj popolno-
ma porušen, vendar je bil v
naslednjih letih, od 1513 do
1526, pod vladavino freisin-
škega škofa Filipa (škofoval
1498-1541) na novo pozidan.
Staro jedro Škofje Loke ima
pravzaprav še danes podo-
bo, ki jo je dobilo v obnovi
po potresu 1511. V Škofji
Loki, Idriji in drugod se bo v
prihodnjih tednih in mese-
cih, ob 500-letnici velikega
potresa, zvrstila cela vrsta
spominskih in drugih prire-
ditev. Na njih lahko o tistih
strašnih dogodkih izveste še
mnogo več. In se duhovno
pripravite na potres, ki bo
kmalu spet. Če ne danes, pa
čez 500 let ...

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Katji se je zdelo, da tistega ve-
čera nikakor ne bodo potihnili
glasovi v hiši, ali vsaj tisti zvo-
ki, ki bi jo prepričali, da stari
Lužnik še vedno brklja naoko-
li, in se ne more odločiti, da bi
legel k počitku. Starost ne po-
trebuje veliko spanja, je imel
navado govoriti. Največkrat je
kar v temi za dolgo obsedel za
mizo, se predajal svojim mis-
lim, tu in tam polglasno izu-
stil kakšen stavek, iz katerega
se je dalo razbrati, da vojni ne
vidi konca. Toda nekako je tre-
ba vzdržati, konec koncev je tu
hči, in že zaradi nje je vredno,
da prenaša tudi nadležno
družbo vojakov, naliva z žga-
njem oficirsko bando, ker po-
tem mu na pomlad spet dode-
lijo pomoč za delo na polju, če
so mu že sinove pobrali, hudi-

ča. Včasih je razmišljanja za-
menjala molitev, tiho žebra-
nje, prošnja za onega, ki odre-
ja milost, brez njega ne gre,
naj torej bedi nad hčerko, nje-
ga počasi odnaša na ono
stran, večno ne bo mogel skrbe-
ti za njo, naj jo torej mogočnej-
ši od njega obvaruje pred ne-
srečami. S to željo je starec zle-
zel v posteljo in čez nekaj časa
zasmrčal, da so glasovi spomi-
njali na brbotanje v svinjskem
kotlu, kot ga je nekoč dražila
njegova žena. Nehote se je
Katja nasmehnila, ko je zasli-
šala očeta, poznala je materi-
no nerganje, z njeno ruto na
glavi je končno stopila iz hiše
in se stresla od mraza. Pozabi-
la je rokavice, a ne bo se več
vračala v hišo, pred njo je bila
dolga pot in polna neučakano-

sti je stopila v sneg. Divje nale-
tavanje snega je sprejela kot
dobro znamenje, ni se ji treba
bati, da bi koga v taki noči za-
neslo naokoli, naglo je stopala
in strmo gledala predse. A če-
prav bi se ozrla naokoli, bi te-
daj bilo že prepozno. Fritz je
vedel, da jo bo ubrala preko sa-
dovnjaka, nikoli ni izbirala
druge poti, navada iz otroštva,
ko se je med drevjem z brati ig-
rala skrivalnice, da se je še
zdaj v pozdrav lahno dotakni-
la drevesa, mimo katerega je
ravnokar stopila. In izza kate-
rega je planil Fritz, jo silovito
potegnil k sebi in ji prislonil pi-
štolo na sence. Hotela je zakri-
čati, če zavpije dovolj na glas,
prikliče očeta, je bilo prvo, kar
je pomislila, še preden je doje-
la, s kom ima opravka. Če ho-

češ Rusa ohraniti pri življenju,
pozabi na ukane, lisička, ji je
zasikal na uho. Glas je bil
kljub tuljenju vetra dovolj raz-
ločen, da ga je Katja prepo-
znala, ohromil ji je vsako mi-
sel na beg ali klic na pomoč, ne
upiraj se, si je rekla, pusti, da
te ta ponoreli moški poriva
pred sabo, spremeni se v ubog-
ljivo žival, premikaj noge,
samo dihaj, čeprav te vleče
proti staremu skednju in zra-
ven nenehno golči besede, ki
jih ne more razumeti, a v njih
lahko začuti sovraštvo, ki ga je
porodila brezupna obsedenost.
Nikoli ne bi tej polizani krea-
turi pripisala dejanja, ki je sle-
dilo, le kako bi lahko zaslutila,
da se za njegovo togo udvorlji-
vostjo skriva podivjana žival,
ki je zdaj z okovanimi škornji

brcnila v vrata skednja, da je v
njiju zarežal prostor s svojo
temo. Pahnil jo je vanjo, da je
zletela po tleh, ruta se ji je od-
vezala, da so se ji lasje usuli po
obrazu, vojak je izkoristil nje-
no nebogljenost, jo prekobalil
na trebuh in ji zaril glavo v
tla. Za nekaj časa je izgubila
zavest, ko se je zavedla, je ime-
la roke zvezane, pravzaprav je
bila privezana k tramu, uspe-
la je lahno obrniti glavo in se
razgledati naokoli, saj je pros-
tor zdaj napolnila medla sve-
tloba petrolejke. Iskala je voja-
kov obraz, moral bo prenesti
moj proseči pogled, jo je preši-
nilo kot žarek upanja, karkoli
se že ima zgoditi, naj se zgodi,
samo da Vasilij uspe ostati na
varnem.

(se nadaljuje)

Vaš razgled

petek, 18. marca 2011

Šepetalnica za veter (38)

Največji med potresi

Včasih se na slikah fotoreporterjev znajdejo tudi drugi fotoreporterji, ki
skušajo ujeti zanimive utripe našega vsakdana. Tako se je tokrat pri svojem
delu, fotografiranju mladih, ki so ob gregorjevem izdelovali ladjice v 
Kranjski hiši, na sliki našega fotoreporterja Gorazda Kavčiča znašel Matej
Slabe, ki sicer rad fotografira mlade in trenutno dela pri projektu Talentov
na POP TV, fotografira pa tudi za naš časopis. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič

Kljub slabemu vremenu gradbeniki ne počivajo in hitijo z obnovo ceste nasproti
stavbe kranjske občine. Že danes naj bi začeli obnavljati tudi cesto med 
Globusom in Storžičem, kjer bo še vedno mogoč enosmeren promet, ne bo
pa več moč parkirati. Dela naj bi končali do konca aprila. V. S. / Foto: Tina Dokl
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11GLASOV ODER

NA EKRANIH SPET
TALENTI

Na male ekrane v nedeljo prihaja dru-
ga sezona šova Slovenija ima talent.
Gledalci bodo spoznali nove kandida-
te, preverili pa smo tudi, kako gradijo
kariero talenti iz prve sezone. 

22

LJUDJE

SLAŠČICE IN 
UMETNOST

Jan Plestenjak in Alenka Godec sta ko-
nec tedna v živo ogrevala srca poslu-
šalcev, Kranj je postal bogatejši za še
eno kavarno in slaščičarno, v Šenčur-
ju pa so odprli nov kozmetični salon.
/ Foto: Tina Dokl

KULTURA

O ŽIVLJENJU 
”NA KARTE”

Včeraj zvečer so v Mestni hiši dali na
ogled muzejsko vitrino z naslovom
Preskrba v časih, ko se je vse dobilo na
karte. Lična zbirka nakaznic za hrano,
obleko, gradbeni material in še kaj ...
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GLASOV ODER, KINO

red dnevi so se v
ljubljanski Drami
končale še zadnje
avdicije za drugo se-
zono šova Slovenija

ima talent. Pred žirijo, ki jo
znova sestavljajo Branko Ča-
karmiš, Lucienne Lončina in
Brane Kastelic, je stopilo 250
potencialnih talentov. Neka-
tere od njih bodo gledalci
spoznali že to nedeljo zvečer,
ko bo na Pop tv prva oddaja
nove sezone. Talenti z vodi-
teljema Vidom Valičem in
Petrom Polesom na čelu
bodo gledalcem delali druž-
bo trinajst nedeljskih veče-
rov. Šestim vnaprej posne-
tim avdicijskim oddajam bo
po novem sledila posebna
oddaja, v kateri bo žirija še
enkrat pretehtala, kdo izmed
nastopajočih si zasluži vstop-
nico v polfinale. V petih pol-
finalnih oddajah, ki bodo po-
tekale v živo, se bo skupaj
predstavilo petdeset polfina-
listov. Žirija in gledalci bodo
s skupnimi močmi izbrali
deset finalistov, ki se bodo v
finalu pomerili za glavno na-
grado petdeset tisoč evrov.
Zmagovalca bodo z glasovi
določili gledalci.

Ustvarjalci šova že sedaj
obljubljajo zanimivo sezono.
"Že na predizborih nam je
bilo jasno, da bodo letos de-
kleta napovedala hudo borbo
fantom, predvsem na ples-
nem področju. Talenti so s
pridom izkoristili dodaten
mesec, ki so ga imeli na voljo
po predizborih, in na avdici-
je prišli z dodelanimi točka-
mi. Bitka bo huda. Obljublja-
mo tudi ogromno smeha,
zanj bodo poskrbeli tudi naši
najslavnejši povratniki, ki so
znova sklenili preizkusiti

srečo pred žirijo," je poveda-
la kreativna producentka He-
lena Žagar.

V prvi sezoni se je uspeš-
no predstavilo tudi nekaj go-
renjskih talentov. Najuspeš-
nejša je bila s prebojem v fi-
nale Fanika Križaj, pevka iz

Strahinja, ki ima od rojstva
cerebralno paralizo. "Šov mi
je prinesel ogromno lepih
stvari. Pridobila sem samo-
zavest, spoznala veliko ču-
dovitih ljudi, izjemnih glas-
benikov. Odprle so se mi
številne možnosti za delo in

različna sodelovanja. Naj-
bolj pa me veseli, da imam
ob sebi ljudi, ki verjamejo
vame in mi pomagajo ures-
ničiti moje najbolj drzne sa-
nje. To je vse, kar lahko po-
vem za zdaj," je bila skriv-
nostna Fanika.

Finale se je lani za las iz-
muznil pevcema Danielu
Rampretu iz Žirov in Maji
Triler iz Dolenje vasi, kljub
temu pa uspešno nadaljuje-
ta glasbeno pot. "Nastopam
na še bolj prestižnih mestih
kot doslej, vabijo me tudi na
večje odre. S strani nekate-
rih glasbenikov prihajajo po-
nudbe za snemanje avtor-
skih pesmi, odpirajo pa se
tudi drugi glasbeno-zabavni
projekti," pove Daniel, ki se
ga je v šovu prijel vzdevek
slovenski Joe Cocker. Pono-
sen je, da nastopa z žirantko
Lucienne Lončina, s katero
sta posnela tudi skladbo
Adelina, pa tudi, da je po
vsej evforiji ostal trdno na
tleh. Prva violina šova Maja
Triler je zaradi pogostejših
nastopov sestavila bogatejši
repertoar s pesmimi, ki so
sicer zahtevne, a ob njiho-
vem izvajanju uživa. Jeseni
je začela obiskovati umetni-
ško gimnazijo, dramsko gle-
dališko smer. "Oder me že
od nekdaj zelo privlači, na
njem lahko združim glasbo,
igro ... Zdaj je čas, da razvi-
jam svoj talent in se izpopol-
njujem. Začela sem vaditi
solopetje, pridno vadim vio-
lino. V kratkem se bom loti-
la snemanja morda celo več
skladb," je napovedala Maja.
Talentom, ki jih bomo spo-
znali v novi sezoni, svetuje,
naj pokažejo to, kar znajo,
pri tem pa naj ostanejo to,
kar so: "Pomembno je, da so
izjave in dejanja iskrena, ker
gledalci to začutijo."

NA EKRANIH SPET TALENTI
Na male ekrane v nedeljo prihaja druga sezona šova Slovenija ima talent. Gledalci bodo spoznali
nove kandidate, preverili pa smo tudi, kako gradijo kariero talenti iz prve sezone. 

Ana Hartman

P

Kranj

Flamenco jazz za sladokusce

V soboto, 19. marca, ob 19. uri bo v šolski knjižnici
kranjske gimnazije nastopil saksofonist Jan Kus z med-
narodno jazzovsko zasedbo Amna. Jan Kus, bivši gim-
nazijec in diplomant Kraljevega konservatorija v Haagu,
je s seboj pripeljal odlične jazzovske glasbenike: Vita
Marenčeja (kitara), Žiga Murka (pozavna), Ciprčana An-
dreasa Pantelija (klavir in klaviature), Grka Stathisa Ele-
otriviarisa (bas in kontrabas) ter Andreja Hočevarja
(bobni). Predstavili bodo avtorske kompozicije, ki zdru-
žujejo različna glasbena izročila Španije, Balkana in In-
dije v atraktivnih jazzovskih interpretacijah. I. K.

V Tržiču bo An flet'n večer

Občina Tržič v sodelovanju z Agencijo Media butik jutri
ob 19. uri pripravlja prireditev ob materinskem dnevu z
naslovom An flet'n večer. V Dvorani tržiških olimpijcev
bodo nastopili priljubljeni izvajalci zabavne in narodno-
zabavne glasbe. Domačine bosta zastopala Ansambel Za-
rja in Folklorna skupina Karavanke, v goste pa pridejo še
Ansambel Saša Avsenika, Gorenjski kvintet, citrar Dejan
Praprotnik, veseliSVATJE, Manca Špik in Werner. A. H.

Jutri Veselo na Jožefovo v Cerkljah

Občina Cerklje v sodelovanju Rokometnim klubom Cer-
klje, Nogometnim klubom Velesovo in Športnim dru-
štvom Krvavec jutri organizira tradicionalno prireditev za
vse ljubitelje narodno-zabavne glasbe Veselo na Jožefo-
vo, ki se bo v Športni dvorani Cerklje začela ob 19. uri in

19 minut. Na prireditvi, ki jo bo povezoval Franc Pestot-
nik - Podokničar, bodo nastopili Ansambel Franca Mihe-
liča in Grega Avsenik, Ansambel Saša Avsenika z mladin-
skim zborom OŠ Davorina Jenka Cerklje, Alpski kvintet,
Slovenski zvoki, Tamburaški orkester Kranj, Ivan Hudnik
in Manca Špik. J. P. 

Kvartet strune ... do lune

V okviru III. Mednarodnega cikla koncertov bo jutri, v so-
boto, 19. marca, ob 19. uri v kapeli Škofjeloškega gradu
koncert komornega sestava Kvartet od strune ... do lune.
Kvartet druži vrhunske mlade glasbene poustvarjalce,
flavtistko Ano Kavčič Pucihar, violinista Ivana Pejića, violi-
sta Yasumichija Iwakija in violončelistko Uršulo Ivanuš.
Izvajali bodo dela W. A. Mozarta, ter v priredbah Blaža Pu-
ciharja še skladbe D. Poppra, A. Piazzolle in I. Clarka, ig-
rali pa bodo tudi tri Puciharjeve skladbe. I. K.

Petek, 18. 3.
21.40, 23.59 DIVJA VOŽNJA 3D
16.00, 17.00, 18.20, 19.20, 20.40, 
23.00 JUSTIN BIEBER 3D
21.10, 23.40 KAKO VEŠ
18.30 NEZNANEC
19.00, 21.25, 23.55 OBRED
16.10, 21.00, 23.20 PAUL
16.45 RANGO (podnaslovljen)
16.40 RANGO (sinh.)
19.05 USODNI
15.00 ZLATOLASKA 3D

Sobota, 19. 3.
21.40, 23.59 DIVJA VOŽNJA 3D
11.20, 13.40, 16.00, 17.00, 18.20,
19.20, 20.40, 23.00 
JUSTIN BIEBER 3D
14.15, 21.10, 23.40 KAKO VEŠ
18.30 NEZNANEC
19.00, 21.25, 23.55 OBRED
12.10, 16.10, 21.00, 23.20 PAUL
11.50, 16.45 
RANGO (podnaslovljen)
12.00, 14.20, 16.40 
RANGO (sinh.)
19.05 USODNI
12.50, 15.00 ZLATOLASKA 3D

Nedelja, 20. 3.
21.40 DIVJA VOŽNJA 3D
11.20, 13.40, 16.00, 17.00, 18.20,
19.20, 20.40 JUSTIN BIEBER 3D
14.15, 21.10 KAKO VEŠ
18.30 NEZNANEC
19.00, 21.25 OBRED
12.10, 16.10, 21.00 PAUL
11.50, 16.45 
RANGO (podnaslovljen)
12.00, 14.20, 16.40 RANGO (sinh.)
19.05 USODNI
12.50, 15.00 ZLATOLASKA 3D

Ponedeljek, 21. 3.
21.40 DIVJA VOŽNJA 3D
16.00, 17.00, 18.20, 19.20, 20.40 
JUSTIN BIEBER 3D
21.10 KAKO VEŠ
18.30 NEZNANEC
19.00, 21.25 OBRED
16.10, 21.00 PAUL
16.45 RANGO (podnaslovljen)
16.40 RANGO (sinh.)
19.05 USODNI
15.00 ZLATOLASKA 3D

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

KINO SPORED

Med talenti z Gorenjske je bila lani najuspešnejša pevka 
Fanika Križaj. Na sliki z zmagovalko Lino. / Foto: Tina Dokl

Tudi Daniel Rampre in Maja Triler uspešno nadaljujeta 
glasbeno pot. / Matic Zorman

TR
IO

 Q
U

AR
TE

T,
 G

O
R

E
N

JA
 V

AS
 - 

R
E

TE
Č

E
 6

9
, 

Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A



PETEK_18. 03. 2011 23

KULTURA

Kranju so s 1. ju-
lijem 1945 začele
veljati enotne ži-
vilske nakaznice,
gospodinjstva so

morala oddati seznam zalog,
trgovci pa seznam svojih
kupcev, med drugim izvemo
iz tokratne muzejske vitrine,
ki se je pravzaprav razširila v
pravo mini razstavo o življe-
nju "na karte", kakršno smo
v časih največjega pomanjka-
nja poznali tudi v Sloveniji. V
Gorenjskem muzeju tokrat
predstavljajo zbirko potrošni-
ških nakaznic, ki so jih lani v
dar dobili od Alojza Zavrla iz
Srednjih Bitenj. "Gre za kar
265 kosov teh drobnih list-
kov, ki smo jih uvrstili v zbir-
ko drobnega tiska novejše
zgodovine," razlaga avtorica
tokratne razstave Monika
Rogelj, sicer kustodinja za
novejšo zgodovino in sprem-
ljanje sodobnosti, in dodaja:
"Zavrlovo zbirko predstavlja-

mo v štirih vitrinah, nakazni-
ce so porazdeljene po časov-
nih sklopih. Nekoliko manj
je tiskov iz časa 1. svetovne
vojne, precej obsežnejša pa
sta deleža nakaznic iz časa
nemške okupacije in prvih
povojnih let." Administrativ-
no zelo izpopolnjen sistem
podeljevanja nakaznic so v
času 2. svetovne vojne imeli
Nemci, saj so ga v okupirane
države izvozili kar iz matične
države Nemčije, kjer so s tem
že imeli nekajletne izkušnje.
Z nakaznicami je država obi-
čajno uravnavala osebno po-
rabo državljanov, s tem pa je
hkrati tudi lahko nadzorova-
la, koliko živil, blaga in podo-
bnih dobrin je na razpolago.
Na razstavi bo na ogled tudi
nekaj predmetov, med dru-
gim primerek tako imenova-
nega "unra paketa", v kate-
rem so zahodni zavezniki,
predvsem pa ZDA pošiljali v
takratno Jugoslavijo različne
dobrine, med drugim recimo
mleko v prahu in različne
pločevinke s hrano.

"Alojz Zavrl je pred leti kot
prostovoljec že sodeloval z
našim muzejem, pomagal
nam je urediti različne arhi-
ve, njegovo poznavanje te-
matike in natančnost pri
delu pa sta zagotovo vidna
tudi na tokratni razstavi," je
povedala Rogljeva in dodala,
da je pomembno, da ljudje,
ki imajo bodisi določena
znanja in želijo prostovoljno

sodelovati, pridejo v muzej
in pomagajo pri urejanju
gradiva, delu z obiskovalci in
podobnem. Pri tem so še
kako dobrodošle tudi take
donacije muzejskega gradi-
va, ki jih občasno dobijo v
muzeju. Razstava o časih, ki
jih je zaznamovalo pomanj-
kanje in so gospodinje mo-
rale varčevati na vseh kon-
cih, bo odprta tja v maj.

O ŽIVLJENJU ”NA KARTE”
Včeraj zvečer so v Mestni hiši dali na ogled muzejsko vitrino z naslovom Preskrba v časih, ko se je
vse dobilo na karte. Lično zbirko nakaznic za hrano, obleko, gradbeni material in še kaj iz časa obeh
vojn in prvih povojnih let Jugoslavije je Gorenjskemu muzeju podaril Alojz Zavrl.

Igor Kavčič

V
Kustodinja Monika Rogelj je v vitrine postavila že skrbno
urejene nakaznice in druge drobne dokumente, ki jih je
muzeju podaril Alojz Zavrl. / Foto: Igor Kavčič

Kropa

Ob jubileju Zlate Ognjanovič

Jutri, v soboto, 19. marca, ob 18. uri bo v Kulturnem
domu v Kropi peti koncert iz cikla Mojstri pevci. V usta-
novi PKD Slovenia bodo koncert posvetili življenjskem
jubileju operne pevke Zlate Ognjanovič, roj. Gašperšič.
Uvod v program bo podal Peter Bedjanič, v nadaljevanju
pa bodo nastopili altistka Mirjam Kalin, sopranistka Re-
beka Radovan, mlada sopranistka Liza Šparovec, barito-
nist Slavko Savinšek, na klavir bodo zaigrali Jelena Bolju-
baš, Tatjana Ognjanovič, Sara Ognjanovič, Ema Gašper-
šič, Andreja Markun, na klarinet pa Blaž Šparovec. Na-
stopila bosta tudi zbora MePZ Koledva iz Krope in MoPZ
Podnart, oba pod vodstvom Egija Gašperšiča. I. K.

Dolikovem raz-
stavišču se mar-
ca pa vse do 6.
aprila predstavlja
članica društva,

likovna ustvarjalka Marta
Gašperlin. Na razstavi so na
ogled dela, ki jih je naslikala
v zadnjih sedmih letih, tako
stene galerije Dolika bogati
kar petinštirideset slik. "Ta
razstava je po številnih sku-
pinskih predstavitvah bodisi
društvenih ali različnih li-
kovnih kolonij, na katerih
sodelujem, moja prva samo-
stojna v tako velikem obse-
gu. Lahko bi rekla, da je pre-
gled moje dosedanje slikar-
ske poti, iskanj in likovnih
razmišljanj." Njena ustvar-
jalna pot se je začela pred
petnajstimi leti, ko je svojo
željo po likovnem potešila v
slikanju na svilo, nekaj let
kasneje pa jo je pot vodila
naprej, vpisala je tečaj akva-
rela pri Petru Ciuhi, pri kate-
rem se je likovno izobraževa-
la še nadaljnja štiri leta in s

tem pridobivala tudi klasič-
no slikarsko znanje. 

Akril in pastel sta Martini
najljubši tehniki. "Pri pastelu
najbolj izživim svoja likovna
hotenja, kar pravzaprav omo-
goča tudi tehnika sama. Če
slikam z akrilom, sem vse-
skozi pod časovnim priti-
skom, saj se barva hitro suši,
medtem ko imam pri pastelu
veliko več časa za snovanje
posamezne slike." Gašperli-
nova je namreč v svojem de-

lovanju študiozna in natanč-
na, kot pravi, se vsake slike
loti kot projekta in ne zgolj
kot trenutnega navdiha. "V
vsako delo vložim vse, kar
sem se doslej naučila, slika je
rezultat mojega občutenja in
izkušenj. Prisega na bogato
barvno skalo. Rada ima tople,
vedre barve. "Pri slikarstvu
Marte Gašperlin lahko ugo-
tovimo, da je intuicijo pove-
zala z resnim študijem barv.
Čudovito sredstvo, s katerim

se lahko človek kultivira, saj
vodi do izpolnjevanja notra-
njih potreb, razumevanje no-
tranjih potreb pa pomeni do-
živeti zakone naravnih proce-
sov," je o Gašperlinovi med
drugim povedala umetnost-
na kritičarka Petra Vencelj.

Gašperlinovi je blizu mo-
tiv krajine, ki prevladuje tudi
na tokratni razstavi. Medite-
ran, Provansa, Kras, Indija
pa tudi podobe gora, gozdov
in ruralni motivi gorenjske-
ga podeželja. Likovnica,
doma iz Ljubnega, je članica
Dolika, kjer je dejavna tudi v
organizacijskem pomenu.
Pred časom je pripravila tudi
enajst ilustracij za knjigo
LeBDENJE izpod peresa nje-
nega brata Rajka Jerame, ki
imajo na tokratni razstavi
posebno mesto. "Rada sli-
kam, veliko vlagam v to in se
vseskozi samoizobražujem,
in ko je slika končana, takrat
se moj projekt zaključi, naj
gre slika med ljudi," razmiš-
lja Marta Gašperlin, ki jo
vedno znova vleče na Medi-
teran, mogoče v Indijo, podi-
rat meje in tabuje ...

BARVE, NJEN NOTRANJI GLAS 
V razstavnem salonu Dolik na Jesenicah je na ogled razstava slik članice društva, likovnice Marte Gašperlin. 

Igor Kavčič

V

Sreda, 23. marca,
ob 20. uri: SLOVESNO ODPRTJE 41. TEDNA SLOVENSKE DRAME

v nadaljevanju: Boris Pahor, Boris Kobal: Nekropola
Celinka, KUD Pod topoli, Mestno gledališče ljubljansko

Četrtek, 24. marca,
ob 20. uri: v Creinativi v Kranju

Tamara Doneva: Misterij žene, ŠKUC gledališče

Petek, 25. marca,
ob 20. uri: Ivo Prijatelj: Totenbirt

SNG Drama Ljubljana

Nedelja, 27. marca,
ob 17. uri v zgornjem foajeju

Mednarodna okrogla miza Slovenskega centra ITI/ZDUS 
ob 18. uri v Mestnem gledališču ljubljanskem

Gregor Fon: Pes, pizda, peder
Mestno gledališče ljubljansko in Imaginarni

ob 20. uri Ivan Cankar: Hlapci/Komentirana izdaja
Anton Podbevšek Teater Novo mesto in Prešernovo gledališče Kranj 

Ponedeljek, 28. marca,
ob 18.30 v zgornjem foajeju 

Predstavitev knjige Dragice Potočnjak: Drame
ob 20. uri: Gregor Strniša: Žabe

Mestno gledališče Ptuj

Torek, 29. marca,
ob 18. uri v Kulturnem centru Creinativa 

Bralna uprizoritev kratkih prizorov študentov II. letnika AGFRT Ljubljana,
ob 20. uri: Gorazd Žilavec, Ajda Toman, Rok Matek, 

Nebojša Pop-Tasić, Vito Taufer: Da, gospod!
Gledališče Koper - Teatro Capodistria

Sreda, 30. marca,
ob 20. uri: Besedilo po igralskih improvizacijah Preklet naj bo 
izdajalec svoje domovine! Slovensko mladinsko gledališče

Četrtek, 31. marca,
ob 18. uri v Creinativi v Kranju

Predstavitev Dramskega krožka
ob 20. uri: Matjaž Zupančič: Vladimir

Gledališka akademija Ljuben Grojs Sofija, Bolgarija

Sobota, 2. aprila,
ob 20. uri: Tamara Matevc: Zaljubljen v smrt

Slovensko stalno gledališče Trst

Ponedeljek, 4. aprila,
ob 20. uri: Ivan Cankar: Jakob Ruda

Prešernovo gledališče Kranj

Torek, 5. aprila,
ob 18.30 v zgornjem foajeju

Predstavitev 3. knjige iz zbirke Grumovi nagrajenci 1979-2010
ob 20. uri: Evald Flisar: Nora Nora

Gledališče luninega mrka, Tokio, Japonska

Sreda, 6. aprila,
ob 20. uri: Sklepna slovesnost, podelitev nagrade Slavka Gruma, 

Grün-Filipičevega priznanja, Šeligove nagrade in nagrade občinstva

Prodaja in rezervacija brezplačnih vstopnic pri blagajni gledališča -
telefon 04/20 10 200 ali preko e-pošte blagajna@pgk.si. Pohitite!

OD 23. MARCA DO 6. APRILA 2011

Likovnica Marta Gašperlin ob tradicionalnem slovenskem
motivu kozolcu, ki je v njenem likovnem opusu sicer bolj
redek. / Foto: arhiv Marte Gašperlin

www.gorenjskiglas.si
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PRAZNOVANJA 

manjši družbi
prijateljev, ožjega
sorodstva ter so-
proge Božene je

Janez Legat iz Nakla pri Ma-
rinšku praznoval štirideseti
rojstni dan. "Na mojih 40" je
bil napis na majici, kjer se z
nje smeje Janez v družbi an-
gleške kraljice Elizabete II., ki
je pred leti obiskala Slovenijo.
Janez je namreč njeno veli-
čanstvo dejansko srečal in
prijatelji so ta spomin z naj-
večjim veseljem 'odtisnili' na
majico v hudomušnem kon-
tekstu. Pa še kakšno zanimi-
vo so mu zagodli. Glasbeni
vložek pa so tokrat zaupali
triu Goveja župca.

Novorojenčki

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 50 novih prebi-
valcev. V Kranju se je rodilo 40 novorojenčkov, med 
njimi 24 deklic in 16 dečkov. Najtežja je bila deklica, ki
je tehtala 4130 gramov, najlažjemu dečku pa je tehtnica
pokazala 2150 gramov. Na Jesenicah je prvič zajokalo 6
deklic in 4 dečki. Najtežji deček je tehtal 4440 gramov,
najlažja deklica pa 2770 gramov.

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, 04 201 42 00. 

Presenetite, razveselite, 
dodajte piko na i 
dogodkom z objavo 
v Gorenjskem 
glasu

. 

Poroke, rojstva, obletnice,   

zabave ...

JANEZ V KRALJEVSKI DRUŽBI
Pred kakšnim tednom je v prijetni družbi okroglo obletnico praznoval Janez Legat.

Alenka Brun

V

“Otroci so
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Dobrodelna
prireditev 

23. marec 
ob 18. uri
Linhartova 
dvoranaRadovljica

od 16. ure
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Predprodaja vstopnic: 
vsak dan v Kavarni kino Radovljica in Optiki Knez

cena vstopnice za odrasle je 10 EUR
cena vstopnice za otroke (do 15 let) je 5 EUR

Izkupiček prodanih vstopnic in ostale donacije bodo namenjeni
otrokom iz socialno ogroženih družin v občini Radovljica.

V 'kraljevski' družbi ... / Foto: Tina Dokl Nasmejana Božena in Janez

Pravijo, da je ljubezen nekaj skrivnostnega, lepega in nerazložljivega. Prav tako skrivnosten, 
lep in edinstven je grški otok Samos. Vse se je začelo že v davni preteklosti. V reki Imvresos  se je s
svojimi nimfami rada kopala na Samosu rojena boginja Hera. Nekega dne jo je zagledal najvišji 
bog grške mitologije Zevs, se vanjo zaljubil in se z njo poročil. Mit pripoveduje, da sta na otoku
preživela najlepše dni svojega božanskega življenja. Zato je Hera otok obdarila s posebnim čarom, 
ki vsakogar očara in v njem prebudi željo, da otoka ljubezni ne bi več zapustil. Druga zgodba o 
otoku ljubezni je namenjena veličastnemu ljubezenskemu paru, ki si je Samos izbral za medene 
tedne. Rimljan Antonij in egipčanska kraljica Kleopatra sta se v otok zaljubila in pred svojim 
tragičnim koncem na njem preživela najlepše dni. Da boste res verjeli, da zgodba o otoku ljubezni 
ni samo ena od številnih legend, vam bodo to potrdili Grki sami. Resnično verjamejo, da imajo 
otok, njegovo vino, med, ouzo in celo zrak posebno moč. Verjetno so za to krive tudi sanjsko 
dolge prodnate plaže, osamljeni zalivi in kristalno čisto morje. To je le del zgodb, ki krožijo o 
otoku ljubezni. Da bi slišali vse, morate priti na otok. Zdaj imate edinstveno priložnost, da ga kot
naročniki Gorenjskega glasa obiščete po ugodni ceni.

Akcija Gorenjskega glasa 
za obstoječe in nove naročnike!
S turistično agencijo Intelekta vas bomo popeljali na 
čudoviti otok Samos po zelo dostopni ceni: 

399 evrov na osebo za hotel       
Samos Bay ***+

Zbiranje prijav:
Naročniki Gorenjskega glasa izrežite kuponček na drugi
strani z naročniško številko in naslovom in ga odnesite  v
TA Intelekta, PE Kranj, Prešernova 1, Kranj, telefon:
04/236 85 55, e-pošta: kranj@intelekta.com.

Plačilo:
Ponudba za 399 evrov (redna cena paketa je sicer 470
evrov) velja za naročnike Gorenjskega glasa in rezervacije
do 15. aprila. Prijave bomo zbirali do 15. maja, vendar po
ceni 429 evrov. Cena za otroke od 2 do 18 let je 299
evrov. Možnost obročnega odplačevanja.

Cena vključuje:
Letalski prevoz LJ-SAMOS-LJ, letališke pristojbine, 
nastanitev v hotelu v dvoposteljnih sobah na bazi
polpenziona, transfer letališče-hotel-letališče, Intelektin
predstavnik ter zdravstveno zavarovanje z asistenco
Coris. Če bo dovolj prijav, se bosta skupini pridružili 
še predstavnici Gorenjskega glasa.

Samos - otok znanosti in ljubezni / od 14. do 21. junija

Vas mika ugodna ponudba počitnic, a še niste naročnik?  Potem hitro pridite na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4 v Kranju (nasproti glavne 
avtobusne postaje), pokličite na 04/201 42 41 ali pišite na: narocnine@g-glas.si. Tudi pri naročnini boste znatno prihranili, čaka pa vas tudi darilo.

Z Gorenjskim glasom na dopust: grški otok Samos
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sakokrat, ko se
spominjam teh
dogodkov, vedno
znova ugotavljam,

da je bila menjava motorja v
primerjavi z vsem drugim,
kar se nam je tista dva dneva
dogajalo v Ukrajini, prava
malenkost. Pravzaprav sva z
Aljažem pri Slavku imela
idealne pogoje za "šraufa-

nje", delavnico z avtomat-
skim dvigalom, vse orodje in
seveda rezervni motor iz Slo-
venije. Tako sva "novi" blok
motorja kaj hitro "nataknila"
na menjalnik, ga pričvrstila
na podvozje ter nekaj delov,
kot so na primer karburator,
zračni filter, alternator, razne
gume ..., z uničenega motor-
ja prenesla na novega. Sem
in tja sta na pomoč z nasveti
ali pa dodatnimi moškimi ro-
kami na pomoč priskočila

Slavko, ki je bil več ali manj
cel dan z nami, ali pa njegov
in nekoliko tudi naš šofer Ro-
man. Montaža motorja v
spačka nam res ni delala pro-
blemov in po devetih urah
smo med bate začeli dolivati
olje. Najprej smo motor ob-
račali na roke, pri čemer je
navdušeno vrtela tudi Zala
Julija, ob deveti zvečer pa je
napočil trenutek odločitve.
Obrniti bo treba ključ, potem
pa bomo videli. Bo motor, ki

je nekaj let konzerviran ležal
v garaži, zapredel ali ne. Dar-
ja je v dnevnik zapisala tako-
le: "Vžge od prve!! Stari kar z
ušesi ploska!" Kaj češ lepše-
ga. Spaček je lepo zapredel,
našemu veselju pa ne konca
ne kraja. Še testna vožnja in
končno čiščenje pokrova
motorja in blatnikov, ki so
čisto črni od olja in naših
umazanih prstov. "Zdaj smo
si pa zaslužili enega, mar ne,
Slavko." 
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HUMOR, RAZVEDRILO

Plačuje položnice

Mujo in Haso vlomita v hišo in odpreta trezor. Tedaj se
pripelje lastnik, zato hitro pograbita vsak eno kuverto in
pobegneta vsak na svojo stran. Po letu dni se spet sre-
čata in se pogovarjata o takratnem plenu.
Haso: "Kuverta je bila polna evrov, postavil sem si hišo
in kupil mercedesa!"
Mujo: "V moji kuverti pa so bile same neplačane položnice." 
Haso: "In kako ti gre ?" 
Mujo: "Pa ... plačujem jih počasi, kolikor pač lahko."

Mujo in smrt

Smrt potrka pri Mujotu na vrata. Mujo ji odpre in vpraša:
"Kdo si ti?"
Smrt: "Jaz sem smrt, in sem prišla po tvojo dušo."
Mujo se obrne proti hodniku in se zadere: 
"Fato dušo, nekdo te išče."

Mujo in Haso v strelskem jarku

Med vojno ležita Mujo in Haso v strelskem jarku. Nena-
doma začne Haso tuliti: "Joj, av, snajper me je zadel v
nogo, joj, joj ..." 
Mujo mu pravi: "Ne deri se toliko. Včeraj je zadel Suljo-
ta v glavo, pa ni niti pisnil." 

Pranje ali novega 

Cigo prižene malega z dvorišča umazanega kot svinja. 
In reče ženi: "Kaj bova zdaj, naj ga opereva ali narediva
novega?" 

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:

a, Marija pomagaj, kru-
ce fiks, krista pana eva,
fiks laudan, seveda sta
oba dobrodošla v naši
državi. Ne ozirajta se na
vse te izjave naših po-

slancev, ki sta jih pravkar sli-
šala v državnem zboru," v
preddverju parlamenta zapor-
nikoma iz Guantanama, ki
sta včeraj prispela v Slovenijo,
ves razburjen razlaga premier
Borut Pahor: "Mi smo izvolje-
ni, da vodimo to državo, in
dokler nam je zaupan man-
dat za to, tudi odgovarjamo
zanjo. Poleg tega še vedno ve-
lja, če jaz nekaj rečem, to po-
tem tudi drži." Naj se ne ozi-
rata na nekoliko drugačna
mnenja poslancev iz opozici-
je, češ naj gresta na Nizozem-
sko igrat fuzbal, če imata že
oranžne drese, ali pa naj ju
kot vratarja zaposlijo v stranki
Zares, in spet bodo prihranili
za obleke, ker jih že imata, ne-
kdo iz vrst SNS je celo izjavil,
da se lahko skrijeta med po-
maranče, pa jih niti opazil ne
bo nihče. 

"Kako pa drugače, fanta,
kakšen je vajin prvi vtis o Slo-

veniji?" jih je povprašal še Pa-
horjev Borut. ”Let introdus
majself (naj se predstav'm),
j'st sem Khaled Al Kebab,
tole je pa moj prjatu Ismail
Al Jufka. On zna samo arab-
sko, a ne Jufka?"

"Salama lejkum, merhaba
Burj al Arab, kalif, Bahrain,
Ali Baba, Salama lejkum," je
takoj v arabščini odgovoril
Jufka, nadaljeval pa je Ke-
bab: "Vprašali ste me, kak-
šen vtis sva dobila o Sloveni-

ji. Moram reči, da je kar v
redu, samo mraz je ko prasi-
ca. Tega res nisva vedela, ko
sva za najino novo domovi-
no obkrožila Slovenijo. Za to
državo sploh še nikoli nisva
slišala, enostavno sva na ra-
čunalniku v Google brskal-
niku vtipkala svoji imeni Ke-
bab in Jufka, in glej ga zlom-
ka, ven je vrglo kup nekih
kebabov in jufk po različnih
mestih po Sloveniji. Očitno
sta to zelo pogosti imeni tu-

kaj. Bova najdla svoje soime-
njake.” 

Povedala sta še to, da
jima je vseeno, v katerem
mestu bosta živela, važno
je, da so to Jesenice. Da bi
rada igrala hokej, hodila v
gore, zelo ju zanima Slo-
venski planinski muzej v
Mojstrani, da sta že slišala,
da je na Jesenicama odličen
teater Čefurjev oder, navdu-
šena sta na slovenskim 
zborovskim petjem ...

Mali Brat

J

Igor Kavčič

V

Zala Julija je navdušeno ročno zaganjala motor, da je olje
steklo po obeh cilindrih.

KEBAB IN JUFKA IZ GUANTANAMA 
Medtem ko so v slovenski javnosti mnenja glede ameriške ugodne ponudbe, da bi se dva zapornika
iz Guantanama naselila v naši državi, še vedno različna, sta oba kandidata včeraj že obiskala naš
državni zbor.

S spačkom do Kijeva in nazaj (75)

IN POTEM SEM OBRNIL KLJUČ
Precej na trnih sem bil, ko sem sedel za volan in se odločal, naj obrnem ključ ali ne. Bo avto vžgal ali ne? 

Zapornika iz Guantanama, ki bi se želela naseliti v Sloveniji, Khaled Al Kebab in njegov 
prijatelj Ismail Al Jufka med četrtkovim pogovorom s koalicijskimi poslanci. / Fotomontaža: Ju Wan
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Menjava motorja je trajala kakih devet ur. Takole pa se 
motor pritrjuje na podvozje. 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Bikica"

Spet se obračam na vas. To-
krat me najbolj zanima za
službo. Kaj se mi torej obeta
glede zaposlitve?

Razumem vašo slabo voljo,
saj je normalno, da ste priča-
kovali napredovanje, ker
sami pač držite obljube. A na
splošno pri drugih ni tako.
Če doslej še niste dobili nove
zaposlitve, vam jo prinaša
bližnja prihodnost. Mesec
marec in april vam prinašata
veliko dobrih sprememb na
področju službe. Videti ima-
te nov začetek in že sam start
bo veliko obetal. Srečno.

"Žalostna levinja"

Spoštovana Tanja, obračam
se na vas samo z enim vpra-
šanjem in sicer, kako kaže
najin nadaljnji odnos z mo-
žem po hudi preizkušnji, ki se
nama (oz. celi družini) je zgo-

dila. Lepo bi vas prosila za
čimprejšnji odgovor, za kar se
vam že vnaprej najlepše za-
hvaljujem in vas lepo po-
zdravljam ter vam želim še
veliko uspehov. 

Draga levinja, rada bi vam re-
kla, da bo že jutri vse druga-
če, a ne morem. Čaka vaju
pot, ki ne bo lahka za nobe-
nega od vaju. A naj vam po-
vem, da čas prinese svoje.
Čas celi rane, take in drugač-
ne. Ob koncu leta se začneta
spet približevati in najdeta
uteho drug v drugem. Imata
se rada, in ta vrednota vama
pomaga, da bo vajin odnos
tak, kot mora biti. Bodo tre-
nutki, ko vam resnično ne bo
lahko, a na koncu vas čaka
sonce. Želim vam vse dobro.

"Črno je belo"

Spet se obračam na vas.
Imam prijatelja, s katerim se
že dolgo nisva videla. Obeta

se srečanje in me zanima, kaj
lahko pričakujem. Vez med
nama je že več let, a doslej še
nisva naredila koraka naprej.
Vem, da mu veliko pomenim,
ne vem pa, zakaj me odriva iz
svojega življenja. Kdaj bo dru-
gače, saj ne morem več.

Vajina ljubezen in čustva so
tako globoka in trdna, da ni
razloga za dvome. Kot vse v
življenju, ima tudi vajina zgod-
ba svoj čas. Srečanje bo točno
tako, kot si želite. Končno bo-
sta šla korak, dva, tri, naprej.
Do samega cilja tudi ni več ve-
liko. Zaupajte sami vase in v
ljubezen, saj, kot veste, ljube-
zen dela čudeže. Srečno.

"Lepa Vida"

Pozdravljeni! Pišem v imenu
moje tete, ki jo najbolj zanima
zdravje in operacija, ali bo vse
v redu in bo izboljšanje. Zani-
ma jo tudi, ali si bo v bližnji
prihodnosti privoščila kakšen

dopust ali toplice. Potem bi pa
še vprašala za njeno vnukinjo.
Ali bo zadovoljna s partnerjem
ali bo dobila kakšno službo ali
bo imela kdaj vozniški izpit in
ali se bo njena družina še kaj
povečala. Za odgovor se naj-
lepše zahvaljujem.

Operacija je nujno potrebna
in seveda pozitivno vpliva
na njeno zdravje. Težav, ki
jih ima že veliko let, ne bo
več. Videti ima tudi okreva-
nje v toplicah. Njena vnuki-
nja je na pragu sprememb.
V drugi polovici leta se ji
obeta zaposlitev in v prihod-
njem letu naraščaj. V pole-
tnih mesecih se tudi končno
le odloči, zbere pogum in
naredi vozniški izpit. Brez
težav. S partnerjem bo ime-
la iskren in dober odnos.
Lepo vas pozdravljam.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Veliko premišljevanja vam bo sprožil nekdo, ki je v teža-
vah in ne vidi izhoda iz trenutne situacije. Pomoč, ki jo
boste tej osebi ponudili, se bo obrestovala in tudi vi se
boste počutili čudovito. Slej ali prej je vsaka dobra stvar
poplačana. Petek bo vaš dober dan.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Z denarjem še nekaj časa ne boste ravnali po svojih
zmožnostih in še kar naprej boste prelagali svoje obvez-
nosti. Da se jih je precej nabralo, dobro veste tudi sami.
Z določenimi osebami se morate pogovoriti, da ne bodo
posledice še slabše.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Spremembe, ki se vam obetajo, bodo pozitivne, čeprav
tega ne boste takoj opazili. Strah, ki ga boste ob tem ob-
čutili, bo odveč, in še v pravem trenutku se boste zavede-
li, da ste pripravljeni na vse spremembe, ki vam jih prina-
ša tako današnji kot jutrišnji dan.

Rak (22. junija - 22. julija)
V prihodnjih dneh se boste počutili zelo samozavestno in
vsi dvomi, ki ste jih imeli kar nekaj, bodo izpuhteli. Obču-
tek dobre volje vam bo zelo dobro del in postorili boste
veliko stvari, ki so vam bile še pred nedavnim nerešljive. 

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Brez večjih težav se boste prilagodili novostim na delov-
nem mestu. Izzivi vas bodo le še bolj motivirali in spravi-
li na plan vse vaše delovne sposobnosti. Finančne skrbi,
ki so pred vami, bodo le trenutne, zato si nikar ne delajte
skrbi.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
V vas vedno prekipeva energija in imate je za vse dovolj.
Nikar spet ne pozabite, da vsake toliko časa potrebujete
svoj mir. Če boste to zanemarili, sploh pa v tem tednu,
bodo posledice negativne. Čas bo vaš zaveznik, zato z de-
lom nikar ne pretiravajte. 

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Lepa beseda lepo mesto najde. To naj vam bo vodilo v
prihodnjih dneh. Kaj kmalu boste ugotovili, da se tudi na
tak način dajo rešiti težave. Pri zapravljanju bodite zmer-
ni, saj so pred vami izdatki, za katere še ne veste. 

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Že nekaj časa premišljujete o večjem nakupu, a se nika-
kor ne morete odločiti. Ta teden je pravi čas, da to stori-
te. Neverjetno boste zadovoljni, saj boste presegli svoje
zmogljivosti, tako finančno kot tudi v potrpežljivosti.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Okoli sebe si naredite tišino in bodite malo sami s seboj.
S tem si boste ustvarili nov pogled in prihodnost se vam
bo zdela veliko bolj prijetna in svetla. Izogibajte se zuna-
njih vplivov, saj vam to zgolj škoduje.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Stojite na pragu velikih sprememb. Na področju službe
se vam obeta napredovanje in v ljubezni, v katero skoraj-
da ne verjamete več, vas čaka lepo presenečenje. Za tre-
nutek vas bo ohromil strah, a ne za dolgo.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
S tem, ko boste teden začeli s slabo voljo, boste podrli še
tisto, kar je nemogoče. Sredi tedna se boste k sreči usta-
vili in spoznali svojo napako. Učimo se na svojih napa-
kah, ni pa potrebno, da jih imate preveč ali da jih ponav-
ljate.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Pred vami je malce naporen teden. Nabralo se vam bo
več različnih opravkov, ki ste jih v preteklosti nepremišlje-
no prelagali. V okolju, v katerem delate, boste prišli do za-
ključka, da niste vi tisti, ki se morate vedno prilagajati.

"Že nekaj časa se odločam,
kam naj bi usmerila svoje živ-
ljenje v prihodnjih letih. Zad-
nja leta sem bila z otroki
doma, zdaj pa so vsi toliko
odrasli, da so že v šoli, in jaz si
želim svojo energijo vnesti tudi
v zunanji svet. Občutek imam,
da mi te sanje govorijo o moji
poti. Sanjala sem, da sem sku-
paj z možem vstopila v osred-
nji prostor naše hiše, ki je hkra-
ti kuhinja, jedilnica in dnevna
soba. Zagledala sem velikan-
sko srebrno kačo, ki je mirova-
la, menda je bil to piton. Zra-
ven nje je na levi strani ležal -
tudi miroval, lev. Oba sta mi-
rovala, vendar sta na neki na-
čin že s svojo pojavo predstav-
ljala latentno grožnjo za vse
nas. Potem sva z možem od-
šla, kot da greva na krajše po-
čitnice, a sva se hitro vrnila, saj
naju je skrbelo za deklico (ni bil

nobeden od mojih resničnih
otrok), ki je ostala v otroški
sobi, v neposredni bližini dnev-
ne sobe. Vrata so bila sicer za-
prta in kača oz. lev ne bi mogla
do nje. Ko sva se vrnila, sem vi-
dela, da se je kača že odplazila
ven - na terasi se je še jasno vi-
dela njena mokra sled, leva pa
tudi nisem več videla. Zagleda-
la sem to deklico, ki se je pre-
budila in šla na stranišče - bila
je vesela in nedolžna in sploh
se ji ni sanjalo, da je kje kaka
nevarnost - bila sem zelo vese-
la, da sem se vrnila, in možu
sem rekla: "Tega me je bilo
strah, saj je bilo vse o.k., dokler
je spala, toda ko se prebudi in
gre ven iz sobe, je v nevarnosti
in takrat moram biti zraven
nje, da jo zaščitim." Nada
Draga Nada,
kadar stojimo pred po-
membnimi odločitvami,

nam nudijo sanje smernice
in če jim znamo prisluhniti,
so lahko v veliko pomoč.
Prav si začutila, da sanje go-
vorijo o tvoji poti. Osrednji
prostor hiše simbolizira nam-
reč tvojo najglobljo bit, tvojo
dušo, tvoje srce. Velika kača
je simbol duhovne energije,
ki se počasi prebuja v tebi.
Odločilna je njena srebrna
barva. Že v najstarejših časih
so jo ljudje povezovali z
luno, magijo, intuicijo in spi-
ritualno močjo. Ker je ležala
na levi strani, te spodbuja, da
pri izbiri svoje poti slediš in-
tuiciji in poslušaš svoje srce.
Lev je kralj živali in znamenje
goreče življenjske energije.
Simbolizira oblast, dostojan-
stvo, fizično moč in pogum.
Ker je ležal na desni strani,
postane znamenje neizraže-
ne kreativnosti in duševne

energije. S tega vidika te sva-
ri pred pretiranim poudarja-
njem razuma in logike. Na-
uči se torej spet prisluhniti
sebi in svojim željam. Upaj si
sanjati najbolj drzne sanje in
verjemi, da lahko dosežeš
vse, kar hočeš, čeprav bo na
videz v nasprotju z vso logi-
ko. Mala deklica simbolizira
tebe in te usmerja v prete-
klost. Poglobi se v svoje otroš-
tvo. Otrok je v stanju čutenja-
ljubezni, je odprt in še nima
razvite analize. Zanj je vse
mogoče, dokler mu odrasli
ne vcepijo določenih misel-
nih vzorcev, kaj je dobro zanj
in kaj ne, kako naj bo videti
njegovo življenje, da bo v
skladu z družbenimi norma-
mi. Poskusi se torej spomni-
ti, o čem si sanjala kot mala
deklica, kaj si hotela postati,
kaj te je zanimalo, tu boš na-
šla velik del odgovora, ki ga
iščeš. Prebudi se, kot tvoja
deklica, brez strahu in zaupaj
življenju, ki te bo ščitilo na
vsakem koraku pri uresničitvi
svojega poslanstva.

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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NAGRADNA KRIŽANKA

HIŠA KULTURE Zgodbe mesecev
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Vabimo vas na odprtje razstave Zgodbe mesecev
slikarke in umetnice Tatjane Ferengja, ki bo v 
sredo, 23. marca, ob 19. uri v avli Gorenjskega glasa.

Tatjana bo z zbirko mandal* predstavila celo leto, 
vsak mesec posebej. Vsako sliko je ustvarjala več 
mesecev z veliko mero ljubezni do narave, našega 
planeta in spoznanja, da narava, živali in ljudje počasi
umirajo, za ta propad pa smo krivi sami. Zato je svojo
željo, da bi bil svet spet lep in prijazen, prenesla na 
platna in na ta način občutja delila z nami. 

V kulturnem programčku bodo nastopili plesalka 
Eva Pirnat, kitarist Franc Kumar in pevec 
Rok Ferengja iz skupine Rock’n’band.

Se vidimo v sredo, vstop je prost! Razstava bo na
ogled vsak dan od 7. do 15. ure, ob sredah do 16. ure.

* Beseda mandala izhaja iz staroindijske besede in pomeni krog, ki je osnovna oblika
mandale in je najpogostejši simbol, ki ga človek pozna iz narave.

Nagrade:
1. nagrada: knjiga Otroško srce je zaklad
2. nagrada: zgoščenka Ljuba si, pomlad

zelena
3. nagrada: majica Gorenjski glas

Rešitve križanke (nagradno geslo, ses-
tavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na
dopisnicah do srede, 30. 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.

Splača se biti naročnik 
Gorenjskega glasa

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

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

Pokličite 04/201 42 41 ali pišite: narocnine@g-glas.si
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o kratkem predahu
od koncertiranja je
Jan Plestenjak v so-
boto v kranjsko dvo-
rano Zlato polje pri-

vabil predvsem nežnejši spol.
Publiki je predstavil nekaj no-
vih pesmi iz zadnjega albu-
ma Osebno ter seveda nepo-
grešljive hite, ki smo jih vaje-
ni z radijskih postaj. Dan prej
pa je Dvorano pod Stolom -
večnamensko dvorano pri
OŠ Žirovnica obiskal policij-
ski orkester z gostjo Alenko
Godec. Zanimiv glasbeni do-
godek - potekal je v zname-
nju zimzelenih melodij.

V soboto dopoldne pa je
staro mestno jedro v Kranju

zaživelo. Veliko se je dogaja-
lo za otroke, pozornost pa
smo tokrat namenili odprtju
Cafe Centrala na Glavnem
trgu, le streljaj od Teater Ca-
feja, s katerim je Janez Volk
v tem delu mesta prisoten že
okoli osemnajst let. Sedaj pa
se je z družino odločil, da v
neposredni bližini odpre še
sladko hišo: kavarno, slašči-
čarno in obenem manjšo ga-
lerijo Cafe Central, kjer bodo
pripravljali tudi mesečne
razstave, konec maja pa se
Kranju obeta še Teater Festi-
val, kjer boste dvakrat teden-
sko - ob četrtkih in sobotah
lahko ob sladkih dobrotah
spremljali zanimiv festival-
ski program. 

Cafe Central je odprt vse
dni v tednu, torte delajo

sami, čeprav pri njih dobite
tudi kakšno drugo domačo
sladico, narejeno po origi-
nalnih receptih, se pa po-
nudba dnevno spreminja.
Lahko naročite torto tudi za
osebni praznik, prvo obhaji-
lo, obletnice, dekliščino, fan-
tovščino ... Sobotno odprtje
je s svojim spremljevalnim
programom zbudilo zani-
manje tako pri otrocih kot
odraslih, za glasbeno slado-
kusje je poskrbela zmagoval-
ka talentov 2010 Lina Kudu-
zović, na harmoniko je zaig-
ral Nejč Slapar, za otroško
literarno-likovno delavnico
pa sta bila odgovorna Mitja
Bokun in Milan Nardin. Na
koncu je vsak mali umetnik
dobil še knjižno darilo. In
ker je šlo za odprtje sladke

hiše, kjer si slike in slaščice
podajajo roke, je bila po-
membna tudi velika slav-
nostna torta. 

V popoldanskih urah iste-
ga dne pa je svoja vrata v
Šenčurju odprl še en kozme-
tični salon Salon Ritual v ne-
posredni bližini drugega le-
potnega studia Špela. Kot
nalašč sta obe lastnici Špela
Pelko in Urška Danilovič v
sorodu - Urška je namreč
Špelina nečakinja in prihaja
iz radovljiškega konca. Z
njenim Klemenom in petlet-
nim Gabrom so že malo v
temi prerezali slavnostni
trak Rituala, kulturni pro-
gram in krajšo predstavitev
novega salona je izpeljal
Kondi Pižorn, na violino pa
je zaigrala Maja Zlate.

DRUŽABNA KRONIKA

Umrl raper Nate Dogg

Raper Nate Dogg, znan po svojih sode-
lovanjih s hip hop zvezdami, kot Dr.
Dre, Warren G in njegov dobri prijatelj
Snoop Dog, je umrl v 41. letu starosti.
Kaj je povzročilo smrt, še ni čisto jasno,
vendar je raper v letih 2007 in 2008 že
doživel dve kapi. Nate Dogg je postal

znan s pesmijo Deeeu Nuuuts, v svetu glasbe so ga
imenovali 'soul man of G-funk', z Warrenom G-jem pa
sta ustvarila komad Regulate, ki je bil leta 1994 drugi na
Billbordovi lestvici vročih sto.

Nova Ameriška Pita

Studio Universal Pictures je končal pogo-
vore z Jasonom Biggsom, Seeannom Wil-
liamom Scottom in Eugenom Levyjem o
novem nadaljevanju Pite. Se pa dogovar-
ja še z drugimi igralci, saj poskuša prido-
biti čim več originalnih imen. Prva dva fil-
ma sta v filmsko blagajno prinesla 523,2

milijona dolarjev, Ameriška poroka kot tretji film 231,4
milijona, nekaj so dododali tudi DVD-ji. Četrta Pita naj bi
nosila naslov American Reunion oziroma Obletnica ma-
ture, scenarij zanjo in režijo pa sta prevzela Jon Hurwitz
in Hayden Schlossberg.

Voščeni Justin Bieber 

Najstniški zvezdnik Justin Bieber (17) se
je ustavil v londonskem muzeju Mada-
me Tussauds, kjer je poziral fotografom
poleg svoje voščene lutke. Spremljala ga
je njegova mama, pričakala pa manjša
množica oboževalcev. Ker je Justin še
mlad, so ustvarjalci lutke dejansko po-

skušali vanjo ujeti trenutek njegove slave, prepoznavno-
sti. Obstajata še dve tovrstni lutki - ena v Amsterdamu,
ena v New Yorku. 

Pevka Le Ann Rimes pretirava z dieto?

Veliko nevest želi pred poroko shujšati,
vendar se nad vizualno podobo country
pevke in igralke Le Ann Rimes, ki je od
februarja zaročena z Eddijem Cibri-
anom, ljudje vse bolj presenečeni. Kot bi
hirala pred njihovimi očmi. Postala je
namreč veliko preveč koščena. Le Ann

pa se brani, da to ni res, češ da fotografije, posnete v
zadnjih dneh, zavajajo. Začela pa je tudi pravo manjšo
kampanjo poročanja na Twitterju, kaj vse poje dnevno,
kar pa je spet sprožilo vprašanje, ali ne želi s tem prekri-
ti dejanskega problem.

SLAŠČICE IN UMETNOST
Jan Plestenjak in Alenka Godec sta konec tedna v živo ogrevala srca poslušalcev, Kranj je postal 
bogatejši za še eno kavarno in slaščičarno, v Šenčurju pa so odprli nov kozmetični salon.

VRTIMO GLOBUS

Urška Danilovič in Špela Pelko / Foto: Tina Dokl Ker je bila že tema, si je Kondi alias Linhart omislil svetilko ...

Mitja Bokun, Milan Nardin, Nejč Slapar in Lina / Foto: Tina Dokl

Alenka Brun

P

Jan Plestenjak je pel v Kranju. / Foto: Matic Zorman Alenka Godec pa v Žirovnici. / Foto: Anka Bulovec

Janez Volk pred Cafe Centralom / Foto: Tina Dokl
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Ida Begovič je 22-letna študentka, ki že dvanajst let igra
kitaro in kaj zapoje zraven. Sicer bolj zase, vendar bi se
glede na slišano morda iz kopalnice preselila tudi na
kakšen pravi oder. / Foto: Anka Bulovec
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

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

11001405

ENOSOBNO stanovanje na Planini, II.
nadstropje, 48 m2 + 3 m2 kleti, cena:
82.000,00 EUR, ☎ 041/367-099

11001462

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

11001242

ODDAM

MANSARDO 40 m2 na Bledu s po-
sebnim vhodom, samski osebi, ☎
04/57-43-424, 041/347-268

11001451

ENOSOBNO stanovanje na Planini v
Kranju, za daljše obdobje, opremljeno,
☎ 041/333-630, 040/641-483

11001371

ENOSOBNO stanovanje v Kranju, ☎
040/416-257

11001413

ENOSOBNO stanovanje v Trbojah pri
Kranju, opremljeno, samski osebi, me-
sečna najemnina s stroški 280 EUR,
☎ 040/260-931

11001480

DVOSOBNO stanovanje v individualni
hiši v Radovljici (vrt, klet, garaža), ☎
041/663-335

11001429

STANOVANJE 45 m2, klet 3 m3, za-
stekljen balkon, ☎ 041/298-425

11001387

HIŠE
PRODAM

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

11001335

VISOKOPRITLIČNO hišo s prizidkom
in teraso, Delavska ulica, Šenčur, ☎
051/326-136

11001460

VIKENDI, APARTMAJI
ODDAM

APARTMA za daljši čas, lasten vhod,
pokrit parkirni prostor, ☎ 041/798-
668 11001409

POSESTI
NAJAMEM

ALI KUPIM kmetijsko zemljišče, okoli-
ca Kranja, ☎ 041/239-328

11001366

NJIVO ali travnik v okolici Cerkelj, ☎
040/565-091

11001477

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

11001018

PRODAM

ŠK. LOKA ob Kidričevi c. nov poslovni
objekt 570 m2 neto površine, parcela
1021 m2, vse dejavnosti, gradbeno
dovoljenje, s plačanim komunalnim pri-
spevkom in projekti, začetek gradnje
takoj, ☎ 041/366-993

11001473

ODDAM

TRGOVSKI LOKAL v trgovskem cen-
tru v Lescah, 44 m2, cena najemnine
280 EUR, ☎ 031/370-078

11001476

V NAJOŽJEM centru Kranja, Prešer-
nova ulica oddam lokal, približno 30
m2, ☎ 041/535-000

11001399

PROSTOR 200 m2, viš. 3,20 m za
skladišče ali mirno obrt, ☎ 031/341-
346 11001478

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

11000480

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO v Šorlijevem naselju, ☎
031/375-351 11001376

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

FIAT Punto 1.2, l. 02, 135.000 km
reg. do 11/11, garažiran, nikoli karam-
boliran, cena: 1.900,00 EUR, ☎
040/324-766 11001388

MAZDA CD 110, l. 06 prvi lastnik, slo-
vensko poreklo Avto Lušina, d. o. o.,
Gosteče 8, Škofja Loka, ☎ 04/50-
22-000, 041/630-754

11001472

OPEL meriva 1.6, l. 04, 60.000 km
avtomatik Avto Lušina, d. o. o., Goste-
če 8, Škofja Loka, ☎ 04/50-22-000,
041/630-754

11001470

RENAULT Clio 1.2, 16V, l. 06,
55.000 km 5 vrat, nekaramboliran, ☎
031/751-405

11001400

ŠKODA fabia combi 1.9 SDI elegance,
l. 05, 140.000 km veliko opreme, ☎
041/676-927

11001449

ŠKODO felicia 1. lastnik, dobro ohra-
njena, Weingerlova 24, Šenčur, ☎
04/25-11-332 11001393

KUPIM

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

11001452

MOTORNA KOLESA
PRODAM

TOMOS APN 6, l. 84 kot nov, zelo
malo vožen, še neregistriran, ☎
040/698-093

11001385

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

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

KARAMBOLIRANA 
VOZILA
KUPIM

RABLJENO, poškodovano ali karam-
bolirano vozilo, lahko okvara motorja,
☎ 051/657-607 11001402

TEHNIKA
PRODAM

BTV GORENJE, 63 cm, stereo ter olj-
ni gorilec Elko in bojler  5 in 10 l, ☎
040/698-093

11001381

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

HOBI sekularček Alphatols TK 1500 E
z okvaro motorja, za simbolično ceno,
☎ 04/59-45-115, 041/505-113

11001482

KROŽNO žago na tračnicah z motor-
jem, za razrez hlodovine, tramov, klina
vidia, ☎ 031/262-046

11001389

MESOREZNICO, profesionalno D, ☎
041/938-997 11001430

OPREMA
PRODAM

OPREMO za trgovine in delavnice, ☎
04/51-31-798, 040/431-634

11001425

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

KOSTANJEVE kole za ograjevanje in
masivno vrtno garnituro, ☎ 041/606-
286 11001443

ŠPIROVCE in morale, nove, dol 4 m,
☎ 04/57-43-294 11001455

VEČ TEKOČIH metrov inox ograje, ☎
041/395-446

11001406

VEČJO količino lat za kozolec ali ogra-
jo, ☎ 051/326-495

11001375

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

SUHE butare, ☎ 04/25-31-494
11001369

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

KUHINJO bele barve, štedilnik, hladil-
nik, tri barske stole, ☎ 040/698-093

11001383

POMIVALNO, kromasto, korito z ele-
mentom in štedilnik 2+2, ☎ 04/58-
06-739 11001373

REGAL za dnevno sobo, dol. 2 m, tri-
delno garderobno omaro, posteljo
2x1,9 m z jogijem in dvodelno garde-
robno omaro za predsobo, ☎
051/615-901

11001386

TV REGAL, barva bukve, mizo, klop in
stole, omaro za garderobo, drsna vra-
ta, jelša, ☎ 040/698-093

11001382

PODARIM

KOTNI trosed, malo rabljen, modre
barve, ☎ 041/532-899 11001454

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

RABLJEN pralni stroj Zanusi, ☎
04/25-65-830 11001445

VGRADNI, pomivalni stroj Elektrolux
ESS 667, lepo ohranjen, ugodno, ☎
031/429-653 11001471

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

PEČ - sobna na olje, 50 l sode, kante
za nafto, ☎ 040/698-093 11001384

PEČNA vrata, nerjaveča pločevina
60x45 cm, nerabljena, cena 80 EUR,
pomivalno korito, dvojno z odcejevalni-
kom, novo, cena 80 EUR, ☎
041/983-712 11001421

VRTNA OPREMA
PRODAM

GUGALNICO - trosed, nova, nerablje-
na, ugodno, ☎ 04/25-51-116, 040/
988-348

11001370

VRTNE mize, trdi les, lepe izdelave,
klopi z naslonom, zelo ugodno, ☎
051/649-793

11001442

VRTNO mizo in klopi, masiven les,
nova , cena 300 EUR, možna dostava,
☎ 041/369-014

11001398

VRTNO mizo in klopi z naslonjali iz ma-
sivnega lesa, nova, ugodno, ☎
041/665-360 11001414

GLASBILA
KUPIM

KASETE Staneta Vidmarja, starejše
pesmi, posebno Mati Marija, ☎
04/23-31-840

11001479

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

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

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

Izvedba celovitih geodetskih storitev
po ugodnih cenah:
■ geodetski načrti
■ ureditev meje (dela meje)
■ izravnava meje
■ parcelacije (delitev, združitev)
■ označitev meje v naravi
■ evidentiranje zemljišča pod stavbo
■ sprememba bonitete zemljišča
■ vpis stavbe in dela stavbe v kataster
stavb

■ zakoličbe objektov, komunalnih 
vodov, cest

■ komasacije stavbnih zemljišč
Pokličite nas na telefon 
031/695-484ali se oglasite na sedežu
podjetja!

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v
III. nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno l.
2005 (kopalnica, WC, CK na plin),
vpisano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 EUR.
Kranj, bližina avtobusne postaje,
enosobno v mansardi (5. nadstr.) v
izmeri 44 m2, l. izgr. 1964, delno
prenovljeno l. 2005 (kuhinja, spalni-
ca), cena 65.000,00 EUR.
Tržič, staro mestno jedro, trisobno v
3. nadstr. izmere 64,00 m2, l. izgr.
1910, delno prenovljeno l. 2005 (tla-
ki, okna, CK na olje), balkona ni, v
ceni je tudi garaža velikosti 6x3 m2,
ki je v isti stavbi, cena 84.000,00
EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 77.500,00
EUR.
HIŠA - ODDAMO V NAJEM
Predoslje, starejša kmečka hiša, pri-
tličje v izmeri 96 m2 (opremljena bi-
valna kuhinja, dnevna soba s pečjo,
spalnica in kopalnica z WC), l. izgr.
1930, delno prenovljena 1995, ogre-
vanje klasično, cena 380,00 EUR +
85,00 EUR fiksni stroški (elektrika,
voda, smeti) + 1x varščina, vseljivo
takoj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske povr-
šine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 175.000,00 EUR. 
Žiri, v centru mesta, visokopritlična
tlorisa 10x8 m2 na parceli velikosti
477 m2, l. izgradnje 1937, lepo 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
190.000,00 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 vključena
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 5 m, 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, pri-
tličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900, že
delno prenovljen, primeren za neživil-
sko 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.

t M
M

T F

w
w

w
.g

o
re

n
js

ki
g

la
s.

si

Nagrajenci nagradne križanke Zavoda za turizem Kranj, ki je bila ob-
javljena v Gorenjskem glasu, 4. marca 2011, so: 1. nagrado: 2-urno
vstopnico za kopanje v termalnih bazenih in majica; podarjajo Terme
Snovik, prejme: Ivanka Šajn, Visoko; 2. nagrado: 2-urno vstopnico za
kopanje v termalnih bazenih in majica; podarjajo Terme Snovik, pre-
jme: Mojca Koč Razinger, Jesenice; 3. nagrado: 2-urno vstopnico za
kopanje v termalnih bazenih in majica; podarjajo Terme Snovik, pre-
jme: Marija Ana Štaut, Naklo; 4. nagrado: 1 obisk savne (neomejeno);
podarja Mega Center, prejme: Sonja Štefanec, Kranj; 5. nagrado: 1
obisk fitnesa; podarja Mega Center, prejme: Anica Čimžar, Cerklje; 6.
nagrado: 1 obisk skupinskih vadb; podarja Mega center, prejme: Zden-
ka Starman, Zgornja Besnica; 7. nagrado: nepremočljivo torbo ZM,
prejme: Marija Kunstelj, Škofja Loka 8. nagrado: odejo ZM, prejme:
Milka Ribnikar, Preddvor;  9. nagrado: brisačo ZM, prejme: Vida Bob-
nar, Cerklje. Nagrajencem iskrene čestitke. 

KOVAČEV ŠTUDENT
● sobota, 19. marca, ob 19.30

Kulturni dom v Preddvoru

● nedelja, 20. marca, ob 18. uri
Dom krajanov Lom pod Storžičem

● sobota, 2. aprila, ob 20.00 
Gasilski dom Besnica

Podpirajo nas:
KS Besnica, Miha Sušnik, Janez Kozjek, Tiskarna Mesec in

KUD Sejalec Besnica vabi na spevoigro
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LOTO

Rezultati 22. kroga - 16. marca 2011
3, 9, 11, 14, 24, 34, 35 in 16

Lotko: 4 4 2 8 0 4
Loto PLUS: 4, 10, 12, 14, 17, 30, 37 in 5

Sklad 23. kroga za Sedmico: 340.000 EUR
Sklad 23. kroga za Lotka: 210.000 EUR
Sklad 23. kroga za PLUS: 380.000 EUR

Prodamo hišo, lokacija
Poljane nad Šk. Loko,
velikost parcele 440 - 520
2m, sončna lokacija, bli-
žina šole in trgovine, hiša
velikost cca. 300 m2 bo
zgrajena do 3 GF ali 3
PGF, zidana z termo zida-
kom, ki zagotavlja izjem-
no toplotno učinkovitost. Cena v 3 GF od 139.900,00 ali 3 PGF
179,900,00 €. Na razpolago 2 hiši. Inf: 041 669 742, 051 607
577 PTS, d.o.o. / DOM - IN d.o.o.
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PTS, d.o.o., Golniška c. 68a, Kranj



UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, različnih velikosti, oblik,
motivov in cenovnega razreda, ☎
040/567-544 11001360

STARINE
PRODAM

4 KNJIGE J. V. Valvasor, 1877, prvi
ponatis, odlično ohranjene, cena
2.400 EUR in več parov starinskih
smuči, kompletnih po 150 EUR, ☎
041/640-314 11001432

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

FANTOVSKO, birmansko obleko za
14 let, ugodno, ☎ 04/20-45-384,
031/210-320

11001448

MOŠKO motoristično jakno št. XXl in
m. škornje št. 44, ☎ 040/626-035

11001447

ZELO lepo poročno obleko, šampa-
njec barve, z vsemi dodatki, št. 40, kot
nova, simbolična cena, ☎ 04/25-51-
487 11001390

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

CIPRESE približno 30 kom, visoke 80
do 100 cm, ☎ 040/396-820

11001475

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CEPILNIK drva na sveder, cena 150
EUR, ☎ 031/683-683, po 15. uri

11001426

DVOBRAZDNI plug IMT, sadilec krom-
pirja  ASK -2, Štore 504 z naklada-
čem, Riko, ☎ 04/23-11-964

11001468

GOZDARSKO vitlo, skoraj novo, cena
po dogovoru, ☎ 051/818-584

11001422

PUHALNIK Tajfun za seno in bazen za
mleko, ☎ 051/208-062

11001395

PUHALNIK za seno z noži, ☎ 04/53-
09-680, 031/837-520 11001441

SADILEC krompirja, trosilec hlevske-
ga gnoja in BCS kosilnico dizel, ☎
031/491-028

11001457

SAMONAKLADALKO Deutzfar, 25
m3, 11 nožev, zračne zavore, ☎
041/687-523 11001423

SLAMOREZNICO s puhalnikom, ☎
04/25-31-655 11001437

STOL za stiskanje butar, viš. 1m, teža
8 kg, zategovanje z jekleno vrvjo, cena
60 EUR, ☎ 040/383-733

11001415

TROSILEC SIP na dva pokončna valja
in cisterno creina 1200 l, ☎ 041/569-
386 11001435

KUPIM

BRANE, travniške ali njivske, ☎
031/604-918 11001368

FREZO Tomo Vinkovič ali Pasquali,
lahko tudi v okvari, ☎ 041/677-605

11001401

ROTACIJSKO kosilnico SIP 135,
ohranjen traktor 90 - 100 KM, star do
10 let, ☎ 04/23-11-964 11001467

SAMONAKLADALKO za seno SIP in
pajek na 2 vretena, ☎ 041/865-675

11001458

STAREJŠI sadilec krompirja, ☎
031/417-221 11001407

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

11001244

TRAKTOR ter ostalo kmetijsko meha-
nizacijo, ☎ 041/206-013

11001361

TRAKTOR Ursus ali IMT Ferguson, ☎
041/235-349 11001419

PRIDELKI
PRODAM

BIO jabolčne krhlje in jabolčni kis iz
domačih neškropljenih jabolk, ☎
030/921-224

11001456

CVIČEK, lokacija Šentjernej - Dolenj-
ska, cena  0,95 EUR/l, ☎ 041/744-
643 11001481

DOMAČE žganje, odličen sadjevec,
☎ 041/419-888 11001411

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

11000950

JABOLKA, sok, sadjarstvo Pr’ Jernejc,
Hraše 34, Lesce, ☎ 040/186-158

11001380

JEDILNI krompir dezire, možna dosta-
va, ☎ 031/849-026 11001391

JEDILNI krompir, beli, ☎ 04/25-51-
214 11001416

SILAŽNE bale približno 30 kom, ☎
041/553-799 11001424

SILAŽNE bale 4. košnja ali menjam za
teličko staro 10 dni, ☎ 041/442-848

11001440

VLOŽENE gobe, ☎ 040/508-960
11001377

KUPIM

SLAMO v balah in rabljene slemenjake
za betonsko opeko, ☎ 031/745-612

11001397

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCE simentalce in ČB težke od 50
do 150 kg, ☎ 041/292-986

11001466

BREJO ovco in jagnjeta po izbiri, ☎
051/231-144 11001428

ČB BIKCA stara 10 dni in ČB teličke,
stare 10 dni in več, ☎ 041/378-771

11001392

ČB BIKCA, starega 10 dni in jedilni
krompir, ☎ 040/543-208 11001436

ČB BIKCA, starega 14 dni, ☎
041/386-871 11001465

ČB TELICO, brejo 9 mesecev, ČB bik-
ca in bikca simentalca stara en mesec,
☎ 041/938-376

11001417

JAGNJETA za zakol ali nadaljnjo rejo,
☎ 04/25-51-171, 051/410-138

11001459

JAGNJETA in jagnjice za zakol ali na-
daljnjo rejo, možna dostava, ☎
041/566-429 11001474

JARKICE rjave, rdeče peteline, stare
20 tednov ter čelni nakladač Riko za
traktor, Hraše 5, ☎ 01/36-27-029

11001469

KRAVO simentalko, brejo 6 mesecev,
☎ 040/418-399

11001367

MESO od bika, krmljen brez silaže, ☎
041/598-389

11001463

NAPRODAJ so prašiči, težki od 100
do 120 kg, 1,5 EUR/kg žive teže, mož-
na dostava, ☎ 031/554-743 11001461

NEKAJ panjev čebeljih družin, ☎
04/25-22-111 11001427

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

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

11001420

TELICE breje in nebreje, nakladalno
SIP 25, platišča za traktor same, ☎
031/343-177

11001378

TELICO rjavko, staro 10 dni in kravo
simentalko v 8. mes. brejosti, ☎
040/235-738 11001439

KUPIM

BIKCA simentalca, starega tri mesece,
☎ 051/397-253 11001372

DVE TELIČKI simentalki, stari do 14
dni, ☎ 041/316-617

11001444

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

11001048

OSTALO
PRODAM

FIŽOLOVKE za fižol, raznih dolžin,
možna dostava, ☎ 04/51-88-063,
041/446-510 11001446

HLEVSKI gnoj, ☎ 040/367-307
11001433

ULEŽAN hlevski gnoj, večjo količino,
☎ 04/25-22-569, 031/474-211

11001450

KUPIM

SUŠILNICO za sadje in komplet paš-
no opremo za govedo, ☎ 04/51-82-
643 11001408

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 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 prodajalca (m/ž), za
delo v delikatesi  v Radovljici. Mesarija
Mlinarič, d.o.o., Lesce, Železniška ul.
1, Lesce, ☎ 041/721-556

11001396

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

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

IŠČEM

ČIŠČENJE, gosp. dela, pomoč starej-
šim, Kranj z okolico, ☎ 051/605-303

11001453

MLAJŠA upokojenka išče delo v pla-
ninski koči ali počit. domu, sem gostin-
ka, ☎ 031/301-139

11001379

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

11001068

POMOČ v gospodinjstvu, čiščenje, li-
kanje, Tržič - Kranj, ☎ 040/560-804

11001464

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 za-
vese, komarniki, markize, www.aste-
riks.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

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d. n. o., Jelov-
škova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-614,
041/680-751

11001348

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

IZDELAVA podstrešnih stanovanj po
sistemu Knauf, montaža strešnih oken
Velux in polaganje laminatov, izd. bru-
naric in nadstreškov, Damjan Mesec,
s. p., Jazbine 3, Poljane, ☎ 041/765-
842 11000222

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

11001438

IZVAJAMO vsa gradbena dela in fasa-
de ter notranje omete, adaptacije in
urejanje dvorišč, Čendrimi, d.o.o.,
Žabnica 47, Žabnica, ☎ 041/878-
386

11001434

NUDIMO VAM obrezovanje sadnega
drevja in trte, Branko Gašperšič, s.p.,
Šorlijeva ul. 19, Kranj, ☎ 040/993-
406 11001017

POSEK in spravilo lesa na območju
Gorenjske, M-LES, Matej Urh, s. p.,
Bodešče 18, Bled, ☎ 031/561-613

11001431

SELITVE in prevozi, montaža in de-
montaža pohištva, pospravljanje kleti in
podstreh, odvoz na deponijo, Ugodno!
Denial Stojanovič s.p. Gogalova ul. 5,
Kranj, ☎ 040/507-415

11001394

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

11001328

STROJNI ali klasični ometi, fasade in
splošna gradbena dela opravimo hitro,
kvalitetno in konkurenčno,  Zoki,
d.o.o., Kašeljska c. 53 a, Ljubljana -
Polje, ☎ 041/378-524

11001364

IŠČEM

TAPETNIKA, sem iz Kranja, ☎
041/826-863

11001374

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

11000077

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

11000076

RAZNO
PRODAM

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22, Medvode, ☎
041/981-210 11001403

VITAMINE za govedo ter bukove plohe
in deske, ☎ 041/852-632 11001404

VRTNO uto, silažne bale, telico sim.
staro 3 mes., vhodna hrastova vrata
110x208 cm, ☎ 04/53-36-448

11001412

ODDAM

GROB na Blejski Dobravi, ☎
041/419-888 11001410
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Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice in tašče

Marije Justin
1924 - 2011, z Zg. Jezerskega 144 b

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za
izraze sožalja, sveče, darove za cerkev in sv. maše. Zahvala 
g. župniku J. Hamu za opravljeno pogrebno mašo, hvala
pevcem in pogrebnemu zavodu Navček. 
Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: hčerke Kati, Malka, Anica, vnuki in pravnukinja
Jezersko, marec 2011

Odšla si tja, kjer ni solza,
ni trpljenja in gorja,
ostala nam je le tvoja dobrina,
v srcu našem bolečina
in tihe solze večnega spomina.

ZAHVALA

Ob slovesu drage žene, mame in babice

Marije Markič
roj. Godnjov

se iskreno zahvaljujemo vsem za izraze sožalja ter darovano
cvetje in sveče. Lepa hvala vsem prisotnim na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni
Žiganja vas, marec 2011

SPOROČILO O SMRTI

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka Veyance Technologies Europe

Angela Vreček
rojena 1944

Od nje smo se poslovili v sredo, 16. marca 2011, ob 16. uri na pokopališču v Šenčurju.
Ohranili jo bomo v lepem spominu.

Kolektiv Veyance Technologies Europe

SPOROČILO O SMRTI

Umrl je upokojeni delavec bolnišnice 

Franc Podakar
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Zaposleni
Bolnišnice Golnik-Kliničnega oddelka za pljučne

bolezni in alergijo

ZAHVALA

Nove cene za odkup 
smreke. Pokličite Cirles 
v Preddvor tel.: 041 629

415 ali 041 422 067.
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ZAHVALA

V 67. letu nas je po dolgotrajni hudi bolezni zapustila naša 
draga žena, mama, stara mama, prababica, sestra, teta, sestrič-
na, tašča in svakinja

Ivana Štirn
z Jezerskega

Iskreno se zahvaljujemo svojcem, znancem, sodelavcem, sose-
dom in prijateljem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče
ter spremstvo na njeni zadnji poti. Hvala gospodu Matjažu
Šinkovcu za medicinsko pomoč na domu, bolnišnici Jesenice,
pogrebni službi Navček, cerkvenemu pevskemu zboru za za-
pete žalostinke, trobentaču za melodijo, gospodu Izidorju za
poslovilni govor ob grobu in gospodoma župnikoma za lepo
opravljen pogrebni obred. Vsem imenovanim in neimenov-
anim še enkrat hvala! 

Žalujoči: vsi njeni
Jezersko, Preddvor, Kranj, Labore, 15. marca 2011

Vsi, ki radi jih imamo,
nikdar ne umro,
le v nas se preselijo
in naprej, naprej živijo,
so in tu ostanejo.
(J. Medvešek)

Ob nepričakovani in mnogo prezgodnji izgubi dragega sina,
brata, vnuka, nečaka, bratranca

Jožeta Šobe ml. 
iz Gorenj pri Kranju, Kalinškova 18

iskrena hvala Ministrstvu za obrambo, Slovenski vojski PPRS
157 logističnemu bataljonu Vrhnika za častno protokolarno
pospremitev, poslovilni govor. Hvala vojaškim kaplanom za
obred. Hvala sodelavcem za zadnji pozdrav v slovo z vozilom.
Iskrena hvala vsem za izrečena sožalja, podporo, pomoč,
tolažilne besede, cvetje in sveče. Hvala govorniku, družini Vid-
mar in vsem, ki ste se od njega tako množično poslovili in ga
pospremili do njegovega preranega groba. Hvala vsem imeno-
vanim in neimenovanim.

Žalujoči: vsi njegovi

S svojo dobroto in smehom
vsakega osrečiti si znal,
a pred usodo
sam nemočen si ostal.

V SPOMIN

Ko tvoje zaželimo si bližine,
gremo tja, v ta mirni kraj tišine.
Tam srce se tiho zjoče, saj verjeti ono noče,
da te več med nami ni.
Čeprav tvoj glas se več ne sliši, 
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutimo mi vsi ...
Med nami si!

V torek, 15. marca 2011, je minilo žalostno leto, odkar se je od
nas poslovil dragi mož, ati, stari ata, brat, stric in svak

Vinko Benedičič
Hvala vsem, ki ga ohranjate v mislih in prižigate sveče na nje-
govem grobu.

Vsi njegovi

12. marca 2011 je minilo pet let, odkar nas je zapustil naš ati 
in dedek

Branko Mijatović

Pogrešamo te:
Katja, Sonja, Zdenka
Kranj, 14. marca 2011

ZAHVALA

V 92. letu starosti se je od nas poslovila naša

Berta Bertoncelj
roj. Polajnar, iz Mošenj 13, Radovljica 

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poklonili njenemu spominu,
izrazili sožalje ter jo z nami pospremili na njeni zadnji poti.
Posebej se zahvaljujemo osebju Doma Janka Benedika iz
Radovljice, gospem Marjanci, Zdenki in Metki. 

Vsi njeni
Lesce, Kovor, Kranj

OSMRTNICA

ZAHVALA

V 58. letu starosti je umrla draga mami, babi, sestra

Sonja Šefer
rojena 1953

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in prijateljem za 
pomoč, izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter za tolažbo
v težkih trenutkih.

Mami, počivaj v miru!

Benjamin z družino, Marko in ostalo sorodstvo
V Krtini, 15. marca 2011

ZAHVALA

V 83. letu starosti nas je zapustila naša draga mama

Leopoldina Demšar
iz Škofje Loke - predsednica Društva invalidov Škofja Loka

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem za izre-
čena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Zahvaljujemo se osebju bolnišnice
Golnik in njeni osebni zdravnici dr. Medičevi. Posebna zahvala Društvu
invalidov Škofja Loka in njihovim članom, posebej še Mimici Košir. 
Zahvaljujemo se tudi vsem društvom celotne gorenjske regije, pobrate-
nim društvom in predstavnikom ZDIS-a Ljubljana. Hvala g. kaplanu za
lepo opravljen pogrebni obred, pevcem za zapete pesmi in zaigrano 
Tišino, pogrebni službi Akris za zadnje slovo. Vsem. ki ste jo imeli radi in
jo pospremi na njeni zadnji poti, iskreno hvala.

Žalujoči vsi njeni
Škofja Loka, 12. marca 2011

Smrt je le meja življenja,
ni pa meja neizmerne ljubezni
in večnih srečnih spominov. 

V SPOMIN

Prekmalu je odšla naša ljubljena

Jana Naglič
roj. 27. 5. 1968, s Spodnjega Brnika

Žara bo danes, v petek, 18. marca 2011, od 13. ure dalje v poslovilnih
vežicah na Sp. Brniku, slovo s pogrebno slovesnostjo pa jutri, v
soboto, 19. marca 2011, ob 15. uri na tamkajšnjem pokopališču.

Žalujoči vsi njeni

Vsak od nas je samotna gora,
otok, mogoče zvezda,
ali nekaj še bolj samotnega,
temnega v temi.

Čudež je že to,
da se pojavi nekaj ali nekdo,
ki to temo razžari.

In nič več.
(Neža Maurer)

Srce je omagalo,
tvoj dih je zastal,
a nate spomin
bo večno ostal.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi drage žene, mamice, sestre, tete, botre in snahe

Jožice Medle
roj. Iršič, iz Hotemaž

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, nosačem, pevcem iz
Predoselj, prijateljem in znancem za izrečena sožalja in sprem-
stvo na zadnji življenjski poti. Zahvaljujemo se tudi sodelavcem
Iskre ISD Kranj. Posebno zahvalo za pogrebni obred izrekamo
g. župniku Urbanu Kokalju, g. župniku Cirilu Isteniču, direk-
torju Gimnazije Želimlje g. Petru Polcu, vzgojiteljema v Gim-
naziji Želimlje g. Klemenu Balažiču in g. Marku Košniku. Lepo
se zahvaljujemo tudi dijakom in dijakinjam 2. a razreda Gim-
nazije Želimlje in njihovemu razredniku profesorju g. Štefanu
Arhu. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: mož Franc, sin Borut, sestri Milica in Bernardka z
družinama, bratje Srečko, Stanko, Alojz, Anton in Blaž z
družinami in tašča Marija

ZAHVALA
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Brigita Tič: 

"Ljudje bodo verjetno po-
kojninski zakon zavrnili, ker
za večino ni ugoden. Me-
nim, da je starost, pri kateri
se boš lahko upokojil, previ-
soka. Referenduma se bom
najverjetneje udeležila."
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Jure Pustaver: 

"Vse kaže, da referendum
ne bo potrdil pokojninske
zakonodaje. Sam imam ob
deset let dolgi delovni dobi
do upokojitve še veliko. Vse
kaže, da bomo delali do 
zadnjega diha."

Katja Jug Novšak: 

"Mislim, da bodo šli na refe-
rendum glasovat predvsem
tisti, ki jih nova pokojninska
zakonodaja najbolj zadeva
in da ga utegnejo zavrniti.
Jaz bom glasovala za refor-
mo, ker je potrebna."

Stanka Bizjak: 

"Še bolj kot naše pokojnine
je od pokojninskega zakona
odvisna prihodnost mlajše
generacije. Reforma je ver-
jetno potrebna, so pa težave
pri njeni uveljavitvi."

Marjan Markovič: 

"Na referendume sicer ho-
dim in se bom verjetno ude-
ležil tudi tega, težko pa re-
čem, kako se bom odločil.
Vsekakor bom še razmislil 
o tem, kaj bi reforma pome-
nila."

Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno oblačno, občasno bodo manjše krajevne
padavine. V soboto bo spremenljivo oblačno, ponekod pod
Karavankami bo zapihal severni veter. V nedeljo bo sončno
z občasno zmerno oblačnostjo. Malo hladneje bo.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Urša Peternel

Jesenice - Dež je zaznamo-
val prve dni tradicionalnega
Jožefovega sejma na Jeseni-
cah, ki se je začel prejšnji to-
rek in na katerem letos raz-
lične izdelke na stojnicah po-
nuja 49 ponudnikov. A če so
bili letos tako prodajalci kot
kupci predvsem - mokri, bo
že prihodnje leto drugače,
kajti sejem se seli na novo,
pokrito lokacijo na Staro
Savo. Občina Jesenice na-
mreč tam že gradi novo po-
krito mestno tržnico, in kot
je na odprtju Jožefovega sej-
ma in Tedna obrti in podjet-
ništva minuli torek zagotovil
župan Jesenic Tomaž Tom
Mencinger, bo prihodnje
leto Jožefov sejem dobil
novo priložnost na novi, lep-
ši in bolj primerni lokaciji na
novi tržnici na Stari Savi. Jo-
žefov sejem (organizator je
Zavod za šport Jesenice) že
tradicionalno pomeni uvod v
občinski praznik, ki ga Jese-
nice praznujejo 20. marca,
vselej pa poteka skupaj s
Tednom obrti in podjetniš-
tva od Rateč do Rodin, ki ga
organizira Območna obrtno-
podjetniška zbornica Jeseni-
ce. Letos se obrtniki in pod-
jetniki zgornje Gorenjske na
ta način predstavljajo že de-
vetnajstič, je povedal njihov
predsednik Niki Zima, svoje

izdelke in storitve v avli gle-
dališča pa je na ogled posta-
vilo 52 članov in šest poslov-
nih partnerjev. Po besedah
Nikija Zime so v območni
zbornici veseli, da jim je
kljub krizi in težkim časom
uspelo pripraviti razstavo, iz-
dali so tudi katalog obrti in
podjetništva ter pripravili
dve zanimivi predavanji.
Niki Zima je ob tem opozo-
ril, da je gospodarska kriza
najbolj prizadela prav malo
gospodarstvo, ki mora svoje

poslovne težave reševati
samo, medtem ko večjim
podjetjem pomaga država z
raznimi subvencijami. A
Zima je prepričan, da bodo
obrtniki s svojo prilagodlji-
vostjo in delavnostjo tudi to-
krat - kot že večkrat v prete-
klosti - gospodarske težave
premagali.

Letos prvič se je priredit-
vam ob tednu obrti pridruži-
la blejska območna enota
Zavoda za gozdove Slovenije
z gozdarskim sejmom. Pred-

stavili so dejavnost zavoda in
projekt Karavanke prihodno-
sti, podjetja in posamezniki
so se predstavljali z moder-
no tehnologijo za izvajanje
sečnje in spravila lesa v goz-
dovih, obiskovalci so se sez-
nanili z zaščitno opremo se-
kača, varnim delom z motor-
no žago in najpogostejšimi
vzroki nesreč v gozdovih.
Pripravili pa so tudi praktič-
ni prikaz strojne sečnje s
harvesterjem in priprave se-
kancev s sekalnikom.

Jožefov sejem še zadnjič ...
... poteka na stari lokaciji za gledališčem, že prihodnje leto se bo preselil na novo mestno tržnico na
Staro Savo.

Še na en 
referendum
Danica Zavrl Žlebir 

Obeta se nam še en referen-
dum, tokrat o zakonu o po-
kojninskem in invalidskem
zavarovanju. Bodo ljudje na
njem pokojninsko reformo
potrdili ali zavrnili, smo
povprašali nekatere naključ-
ne sogovornike.
Foto: Tina Dokl

V avli gledališča svoje izdelke predstavljajo člani zbornice. Na modno brv so se podali manekeni in manekenke različnih
generacij. Predstavili so kreacije iz starih kosov oblačil, ki so
jih izdelali pod vodstvom modne oblikovalke Petre Zorec.

Radovljica

Modna revija

V sredo zvečer so se po modni brvi, postavljeni v baročni
dvorani radovljiške graščine, sprehodili malce drugačni ma-
nekeni in manekenke, kot smo jih vajeni. Modno revijo so
namreč pripravili udeleženci mednarodnega projekta Gene-
ration X, ki so v tem tednu na delavnicah pod vodstvom mla-
de modne oblikovalke Petje Zorec oblikovali nove kreacije iz
starih kosov oblačil. Manekene in manekenke iz Slovenije,
Madžarske in Portugalske je pozdravilo navdušeno občin-
stvo, med katerim sta bila tudi radovljiški župan Ciril Globoč-
nik in Eva Perne, vodja sektorja za izobraževanje odraslih pri
Ministrstvu za šolstvo in šport. Kot je poudarila Pernetova,
Slovenija kot članica EU podpira učna partnerstva v projektih
medgeneracijskega in mednarodnega značaja. Dveletni pro-
jekt, ki ga sofinancira Evropska unija, vodi Ljudska univerza
Radovljica, njegov osnovni cilj pa je prav vzpostavljanje po-
vezav med starejšo in mlajšo populacijo. M. A.
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Rodine

Razstava kruha in koncert moškega kvinteta

Kulturno društvo dr. France Prešeren Žirovnica-Breznica
vabi na tradicionalno razstavo in pokušino Jožefovega 
kruha, ki bo jutri ob 12. uri pred rojstno hišo Janeza Jalna na
Rodinah. Kruhove izdelke bo pripravilo Pekarstvo Resman.
Ob 14. uri bo v cerkvi sv. Klemena sledil koncert moškega
kvinteta KD dr. France Prešeren pod vodstvom Franca 
Legata. V goste so povabili Ženski pevski zbor Milko 
Škoberne Jesenice z zborovodkinjo Blanko Piotrovsko in
mlado klarinetistko Martino Strasser. A. H.




