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Na obisku je bil ruski
premier Putin
Na povabilo predsednika slovenske
vlade Boruta Pahorja je v torek Slove-
nijo obiskal ruski premier Vladimir
Putin. Med obiskom so podpisali
sporazum o izvedbi plinovoda Južni
tok, Putinu pa so ob slovesu podarili
Elanove smuči.
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POLITIKA

Danes bo pretežno jasno, 
zapihal bo jugozahodnik. 
Jutri bo zmerno do pretežno
oblačno. V nedeljo bo oblačno 
s padavinami.

VREME

jutri: pretežno oblačno ..
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Medvedi razdirajo 
čebelnjake
Medvedje, ki so na zgornjem Gorenj-
skem prezimili, so se ob otoplitvi že
prebudili in "udarili" po čebelnjakih,
ki so ob pomanjkanju hrane v naravi
kot "mizica, pogrni se". Eden med
njimi je na Jelovici razdejal čebelnjak
z osmimi panji.

8

KMETIJSTVO

Tudi več štipendij hkrati
Predlog novega zakona o štipendira-
nju je v državnem zboru. Irena Kunta-
rič Hribar, vodja Sektorja za vseživ-
ljenjsko učenje in štipendiranje pri
ministrstvu za delo, družino in social-
ne zadeve, pričakuje, da bo zakon za-
čel veljati 1. septembra.

14

Križnarjev sudanski 
misijon
Sredi 19. stoletja je slovenski misijo-
nar Ignacij Knoblehar v Sudanu usta-
novil krščanski misijon in se zoper-
stavil trgovini s črnimi sužnji. Novo-
dobni "misijonar" Tomo Križnar si je
postavil še težjo nalogo: zaustaviti
genocid!
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GG+

64 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Kranj do sedaj ni
imel hostlov v pravem pome-
nu besede. Ima dijaški oziro-
ma študentski dom, kjer je
moč prespati. Meni pa se je
ta hiša, Cukrarna v centru
mesta, zdela izjemno pri-
merna prav za hostel. Ima
prav posebno obliko in ener-
gijo, ena večjih prednosti pa
je tudi bližina letališča na Br-
niku. Tako lahko računamo
na enodnevne prehodne go-
ste, jaz pa vidim še veliko
možnosti sodelovanja z vse-
mi, ki v Kranju prirejajo raz-
lične dogodke. Prav tako ra-
čunam na mnoge ostale, saj

se je struktura gostov v hos-
tlih v zadnjih letih zelo spre-
menila. V njih prespi vedno
več družin. Ne le zato, ker je
ceneje, tudi zaradi medgene-
racijske socializacije," pravi
vodja hostla Peter Pančur,
Kamničan, ki je sicer po po-
klicu politolog, vendar ima
izkušnje tudi v gostinstvu.

"Rad delam z ljudmi, tudi
pri Zavodu za turizem v Kra-
nju so z veseljem sprejeli
mojo idejo, saj tujci pogosto
sprašujejo prav po takih pre-
nočiščih. V hostlu bo lahko
prespalo 28 ljudi v osmih so-
bah. Pet sob je dvopostelj-
nih, ena je za osem, ena za
šest in ena za štiri ljudi.

Cene nočitev so med devet-
najst in sedemindvajset ev-
rov, odvisno od velikosti
sobe oziroma udobja v njej.
Seveda je v hostlu tudi vse
drugo, od sanitarij, skupnih
prostorov, kuhinje, interneta
..., pač vse, kar sodobni po-
potnik potrebuje."

Hostel, ki je velika pridobi-
tev za Kranj, bo pomemben
za vso Gorenjsko. "Rad bi,
da bi bil hostel umeščen na
Gorenjsko, ne da bi bil del
ponudbe okolice Ljubljane.
Kljub temu da parkirišča ni
tik pred hišo, je Kranj do go-
stov še vedno bolj prijazen
kot Ljubljana," tudi pravi
Peter Pančur.

V kranjski Cukrarni so odprli hostl  
Včeraj je v središču Kranja na Tavčarjevi ulici odprl vrata prvi hostel.

Peter Pančur v eni od sob, ki jih je v novem hostlu osem. / Foto: Gorazd Kavčič

Leto LXIV, št. 24, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Igor Kavčič 

Kranj - Potem ko je lanska
jubilejna izvedba Tedna slo-
venske drame izzvenela ne-

koliko bolj slovesno in pom-
pozno, se tradicionalni teden
gledališča letos spet vrača tja,
kjer je vedno bil. Teden, ki je
v zadnjih desetih letih prera-

sel v dva, že dolgo ni le naj-
večji festival slovenske dra-
matike, ampak vedno bolj
postaja osrednje srečanje po-
znavalcev slovenske dramati-
ke, brez dvoma pa je tudi naj-
večji gledališki dogodek na
Gorenjskem.  

Predstave v tekmovalnem
programu se bodo tudi letos
potegovale za Šeligovo na-
grado, vse predstave pa za
nagrado občinstva, katere do-
bitnico bodo z glasovanjem
izbrali gledalci. Letošnjega

dobitnika Grumove nagrade
bo strokovna žirija izbrala
med tremi dramatiki, Ivom
Svetino, Matjažem Zupanči-
čem in Vinkom Möderndor-
ferjem, ki ima med štirimi
nominiranimi besedili kar
dve besedili. Seveda pa nas
do 6. aprila, ko bo letošnji
TSD s podelitvijo nagrad za-
prl svoja vrata, čaka še ogled
nekaj najboljših uprizoritev
slovenskih besedil v prete-
klem letu. Bodimo zraven.

Štirinajst gledaliških dni 
V sredo se je z dramatizacijo Pahorjevega romana Nekropola začel 41. Teden slovenske drame.

Prešernovo gledališče letos tekmuje z uprizoritvama dveh
Cankarjevih besedil, Hlapcev (v koprodukciji z Anton 
Podbevšek teatrom Novo mesto) in predstavo Jakob Ruda
(na fotografiji). / Foto: Mare Mutić

� 23. stran

V nedeljo ob dveh ponoči
se bo začelo obdobje poletne-
ga časa. Ure bomo takrat po-
maknili za eno uro naprej,
čas ob drugi uri pa se bo štel
kot tretja ura. Noč bo torej
eno uro krajša. Prehod na
poletni čas določa posebna
vladna uredba.

V nedeljo bomo prešli 
na poletni čas

Vsem, ki praznujete materinski dan, čestitamo 
in želimo prijetno praznovanje.
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Razstava mandal v avli Gorenjskega glasa

Vabimo vas na ogled nove razstave v avli Gorenjskega gla-
sa, na kateri se predstavlja umetnica Tatjana Ferengja z
mandalami, ki prikazujejo mesece v letu. Razstava bo na
ogled do 15. aprila, vsak dan od 7. do 15. ure, ob sredah do
16. ure. Vabljeni! 
V ponedeljek, 18. aprila, dopoldne pa vas vabimo, da vi v
avlo Gorenjskega glasa prinesete svoje izdelke na temo ve-
like noči in pomladi. Če priprave še niso v teku, se bodo pa
zagotovo kmalu začele!

Danica Zavrl Žlebir

Brdo - Na prvem uradnem
obisku Vladimirja Putina kot
predsednika vlade Ruske fe-
deracije v Sloveniji je bilo v
ospredju sodelovanje med
državama na bilateralni in
multilateralni ravni ter odpi-
ranje možnosti za poglobitev
gospodarskega sodelovanja.
Obseg blagovne menjave
med Slovenijo in Rusijo
predstavlja 1,2 milijarde ev-
rov in je s skoraj 40-odstot-
nim povečanjem sedaj že do-
segel raven, ki ga je imel
pred krizo, sta ob srečanju iz-
razila zadovoljstvo oba pre-
miera. Skoraj polovico slo-
venskega izvoza v Rusijo
predstavljajo farmacevtski
proizvodi, največ uvoza iz te
države pa gre na račun mine-
ralnih goriv in olj. Med pod-
jetji, ki največ sodelujejo z
Rusijo, so tudi gorenjska,
Iskratel, Helios in kranjsko
podjetje Comita. Oba pred-
sednika vlad pripisujeta velik
pomen energetskemu sode-
lovanju in na Brdu je bila
med drugimi sporazumi in
memorandumi podpisana
tudi pogodba med podjetje-
ma Geoplin plinovodi in
Gazprom, ki bo omogočil iz-
vajanje projekta Južni tok v
Sloveniji. Borut Pahor je ob
tem poudaril pomen varno-
sti in zanesljivosti energet-

ske oskrbe, Vladimir Putin
pa je dejal, da imajo energet-
ski projekti s Slovenijo tudi
evropsko dimenzijo. Ali za-
pleti s Turčijo lahko ogrozijo
projekt plinovoda Južni tok?
Putin je menil, da ne in da s
turškimi partnerji o tem po-
tekajo pogovori. 

V pogovorih sta slovenska
in ruska delegacija namenili
veliko pozornosti gospodar-
skemu sodelovanju. V 50 re-
gijah v Rusiji je že sedaj
vključenih več slovenskih
partnerjev, gospodarsko so-
delovanje pa želijo z vlaganji
še okrepiti, je dejal Putin. Pa-
hor pa vidi priložnost za to-
vrstno sodelovanje zlasti pri
gradnji objektov za olimpij-
ske igre v Sočiju, kjer obe

strani želita, da pride do ko-
mercialnih dogovorov med
slovenskimi podjetji in inve-
stitorji. Slovenskih investicij
v Rusiji je sedaj za pol mili-
jarde evrov. Predsednika vlad
sta izrazila tudi mnenji glede
intervencije v Libiji. Vladi-
mir Putin pravi, da je nosilec
zunanje politike predsednik
Ruske federacije Medvedjev,
sam pa meni, da bi morali
imeti v zvezi z dogodki v Li-
biji v mislih zlasti žrtve tam-
kajšnje državljanske vojne.
Slovenija pa je podprla reso-
lucijo Združenih narodov o
Libiji. 

Ob obisku Vladimirja Puti-
na z veliko delegacijo je bila
podpisana vrsta memoran-
dumov o sodelovanju, tako

na kmetijskem in gospodar-
skem področju ter glede
standarizacije kot tudi o usta-
novitvi in delovanju
znanstveno-kulturnih cen-
trov. Premier Putin pa je
omenil tudi veliko zavzetost
ruskih prijateljev v Sloveniji
pri skrbi za Rusko kapelico,
kjer bo letos ob njeni 95-let-
nici znova spominska sloves-
nost. Vladimir Putin se je na
Brdu srečal tudi s predsedni-
kom države Danilom
Türkom in predsednikom
državnega zbora Pavlom
Gantarjem. Ob slovesu je ru-
ski premier za darilo prejel
najnovejši model Elanovih
smuči, izdelanih posebej
zanj, nanje pa so odtisnili
njegovo ime.

Na obisku v Sloveniji je bil
ruski premier Putin
Na povabilo predsednika slovenske vlade Boruta Pahorja je v torek Slovenijo obiskal ruski premier
Vladimir Putin. Podpisali sporazum o izvedbi plinovoda Južni tok.
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Gozd Martuljek

Opozorili na nujno gradnjo pločnikov

V soboto so v občinskem odboru SDS Kranjska Gora izvedli
akcijo ''varni in vidni'' skozi krajevno skupnost Rute-Gozd
Martuljek. Z akcijo so želeli opozoriti na nujnost gradnje
pločnikov skozi naselje Gozd Martuljek. Krajanke in krajane
so obiskali na domovih in jim delili ''kresničke''in opozoril-
ne letake. Akcija je bila na dan svetovnega pokala v smučar-
skih poletih v Planici, saj so se ob tej priložnosti lahko zno-
va prepričali, da je ob takih prireditvah in vikendih skoraj ne-
mogoče varno peš prehoditi naselje, razpotegnjeno na do-
brih dveh kilometrih, tu pa poteka tudi šolska pot. Odziv
krajanov je bil pozitiven, sporočajo iz občinskega odbora
SDS, ki so z akcijo poslali sporočilo odgovornim, da je tre-
ba z gradnjo pločnikov začeti takoj. D. Ž.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme GABRIJEL MEŽAN z Bleda.

Nagrajenci 

Koncert Lange in Mlade Lange si bodo danes ogledali Tone
Škerjanec iz Šenčurja, Mitja Avsec iz Črnuč in Jana Mohorič
iz Železnikov. Nagrajencem čestitamo!
Geslo iz nagradne križanke iz Gorenjskega glasa z dne 1. mar-
ca je: Danes ne spreglejte nove priloge Nepremičninski glas,
nagrajenci pa so: Eva Zupan iz Lesc (knjiga), Alan Grdja iz
Mavčič (zgoščenka) in Jakob Langus z Brezij (majica). Vsem
nagrajencem čestitamo, nagrade bodo prejeli po pošti.

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.

✂

Predsednika ruske in slovenske vlade Vladimir Putin in 
Borut Pahor na sprehodu po Brdu

Slovenska in ruska stran sta na Brdu podpisala več memo-
randumov, med drugim tudi o gospodarskem sodelovanju. 

Slovenska in ruska delegacija med pogovori na Brdu / Foto: Tina Dokl

Slovo predsednikov vlad Putina in Pahorja Zaupni rusko-slovenski pogovor o Južnem toku

Ljubljana

Državni zbor tudi o Thalerjevem odstopu

V sredo se je začelo zasedanje državnega zbora, ki bo traja-
lo vse do prihodnje srede, 30. marca. Prvi dan so poslanci
med drugim obravnavali novelo zakona o zemljiški knjigi (ta
bo po novem informatizirana, sprejeli pa so rešitev, po ka-
teri bodo lahko predloge poleg notarjev vlagali tudi vsi dru-
gi) in predlog zakona o zaposlovanju tujcev. O svojem od-
stopu z mesta evropskega poslanca pa je državni zbor ob-
vestil Zoran Thaler. Odstopil je zaradi domnevne vpleteno-
sti v korupcijsko afero, ki jo je razkril Sunday Times. Novi-
narji tednika so se predstavljali za lobiste ter nekaterim ev-
ropskim poslancem ponujali 100 tisoč evrov, če bi v Evrop-
skem parlamentu predlagali določena dopolnila s področja
bančništva. O Thalerjevem odstopu je sklepala mandatno-
volilna komisija, tri dni zatem, ko se z odstopom seznanijo
poslanci, naj bi državna volilna komisija sporočila, kdo bo
zasedel izpraznjeno Thalerjevo mesto. Glede na izide volitev
v Evropski parlament leta 2009 naj bi bil to Andrej Horvat,
vendar bo v skladu z dogovorom v SD na poslanski stolček
sedla Mojca Kleva. D. Ž.
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Simon Šubic

Kranj - "Smuka je te dni v
dopoldanskih urah še bolj-
ša kot januarja in februarja.
Trenutno obratujejo še vse
žičnice razen Kržišča," ugo-
tavlja Luka Vrančič, vodja
komerciale in marketinga v
RTC Krvavec. Tako kot v
drugih večjih smučarskih
središčih po Gorenjskem
tudi na Krvavcu težko napo-
vedujejo, do kdaj bo še
možno uživati na belih str-
minah. "Do konca tedna
bomo obratovali še normal-
no, potem pa bo tudi od
nove pošiljke snega, kasnej-
ših temperatur in ekonom-
ske upravičenosti odvisno,
do kdaj bo smučišče obrato-
valo. Zagotovo pa bomo
skrajšali urnik obratovanja
in spustili cene vozovnic,"
dodaja. Na Krvavcu sicer
navadno smučarsko sezono
potegnejo vse do prvomaj-
skih počitnic. 

V Kranjski Gori bodo do
vključno nedelje obratovale
vlečnica Velika Mojca ter šti-
risedežnice Kekec, Vitranc 1
in Podkoren, od ponedeljka
naprej pa najbrž samo še
Podkoren, je razložila Klav-
dija Gomboc iz RTC Žičnice
Kranjska Gora. "Na Voglu
bomo obratovali, dokler
bodo vremenske in snežne
razmere dopuščale in se
nam bo tudi splačalo," pa je
pojasnil Tomaž Šumi, pred-
sednik uprave Žičnic Vogel
Bohinj. V Cerknem bodo
normalno obratovali do kon-
ca tedna, nadaljevanje smu-
čarske sezone pa bo nato
tako kot drugod narekovala
narava, je povedal Boris

Drešček, odgovoren za orga-
nizacijo in trženje smučar-
skega centra Cerkno. 

Na manjših in nižje leže-
čih smučiščih se je smučar-
ska sezona že končala, med
drugim tudi na Starem vrhu,
Straži, Rudnem in v Mojstra-
ni. "Z minulo sezono smo
na Starem vrhu zadovoljni,
čeprav ni bila ravno idealna,
prej povprečna. Pozna se kri-
za, predvsem pri srednjem
sloju, kar se nam je najbolj
očitno odrazilo pri zelo sla-
bem obisku nočne smuke.
Smo pa po drugi strani pri-
dobili več dnevnih smučar-
jev, kar je posledica zadnjih
pridobitev smučišča, tudi
sankališča. Precej nam je ko-
ristil tudi dobro urejen si-

stem zasneževanja," je pove-
dal direktor STC Stari vrh
Pavel Logar.

Tudi v drugih smučarskih
središčih so v tej zimi zabele-
žili slabše rezultate kot v
prejšnjih sezonah. V Kranj-
ski Gori je bil po prvih ugoto-
vitvah obisk v primerjavi z
lansko sezono slabši za četrti-
no. Manj zaslužka so ob pri-
bližno enakem obisku kot v
primerljivih sezonah imeli
tudi na Voglu. "Pozna se kri-
za in zato tanjše denarnice,
zato smo smučarje skušali na
Vogel privabiti z nižjimi ce-
nami, med tednom smo tako
vso sezono imeli petnajstod-
stotni popust. Vseeno smo
kar zadovoljni, kako se je se-
zona izšla," je pojasnil Šumi. 

Na Krvavcu beležijo slab-
ši obisk slovenskih smučar-
jev, medtem ko so tuji gost-
je v porastu. "Sezona je za
malenkost slabša od lan-
ske, tako da smo do sedaj
našteli okoli 142 tisoč smu-
čarjev, lani pa 155 tisoč. K
temu je poleg splošne krize
prispevalo tudi skrajšanje
šolskih počitnic na en te-
den," pravi Vrančič. Podob-
no razmišljajo tudi v Cerk-
nem. "Glede na razmere
smo z letošnjim obiskom
smučarskega centra Cerk-
no lahko kar zadovoljni.
Doslej smo imeli 93 tisoč
smučarjev, kar je malenkost
več kot lani, a skoraj dvajset
tisoč manj kot predlani," je
dejal Drešček. 

Ponekod že končali smuko
Gorenjska smučišča so bila v tej zimi slabše obiskana kot prejšnja leta, k čemur je po mnenju 
žičničarjev največ prispevala kriza pa tudi krajše šolske počitnice. Na Starem vrhu, Straži, Rudnem in
v Mojstrani so sezono že končali. 

3
GORENJSKI GLAS
petek, 25. marca 2011 AKTUALNO info@g-glas.si

ODGOVORNA UREDNICA 
Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
NOVINARJI - UREDNIKI: 

Maja Bertoncelj, Boštjan Bogataj, Alenka Brun, Ana Hartman, Igor Kavčič, 
Suzana P. Kovačič, Urša Peternel, Mateja Rant, Stojan Saje, Vilma Stanovnik, 

Simon Šubic, Ana Volčjak, Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir;
stalni sodelavci: 

Marjana Ahačič,  Matjaž Gregorič,  Jože Košnjek, Milena Miklavčič, 
Miha Naglič, Jasna Paladin 

OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, IlovarStritar d.o.o.

TEHNIČNI UREDNIK
Grega Flajnik

FOTOGRAFIJA 
Tina Dokl, Gorazd Kavčič

LEKTORICA 
Marjeta Vozlič 

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj

GORENJSKI GLAS (ISSN 0352-6666) je registrirana blagovna in storitvena znamka pod 
št. 9771961 pri Uradu RS za intelektualno lastnino. Ustanovitelj in izdajatelj: Gorenjski glas,
d.o.o., Kranj / Direktorica: Marija Volčjak / Naslov: Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj / 
Tel.: 04/201 42 00, fax: 04/201 42 13, e-pošta: info@g-glas.si; mali oglasi in osmrtnice: 
tel.: 04/201 42 47 / Delovni čas: ponedeljek, torek, četrtek in petek od 7. do 15. ure, sreda od
7. do 16. ure, sobote, nedelje in prazniki zaprto. / Gorenjski glas je poltednik, izhaja ob torkih
in petkih, v nakladi 19.000 izvodov / Redne priloge: Moja Gorenjska, Letopis Gorenjska 
(enkrat letno), TV okno in osemnajst lokalnih prilog / Tisk: Delo, d. d., Tiskarsko središče /
Naročnina: tel.: 04/201 42 41 / Cena izvoda: 1,50 EUR, letna naročnina 2011: 156,00 EUR; 
redni plačniki (fizične osebe) imajo 10 % popusta, polletni 20% popusta, letni 25 % popusta;
v cene je vračunan DDV po stopnji 8,5 %; naročnina se upošteva od tekoče številke časopisa do
pisnega preklica, ki velja od začetka naslednjega obračunskega obdobja / Oglasne storitve: po
ceniku; oglasno trženje: tel.: 04/ 201 42 48.

Nadaljnji potek smučarske sezone na gorenjskih smučiščih bo krojila predvsem narava. 
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Radovljica - Občina Radovlji-
ca je ena redkih v Sloveniji,
kjer svetnikom in članom
drugih občinskih organov
sejnine plačujejo po urnih
postavkah. Župan Ciril Glo-
bočnik je zato svetnikom v
sredo v sprejem predlagal
novi pravilnik o plačilih ob-
činskim funkcionarjem, ki
opredeljuje sejnine v fiks-
nem znesku za udeležbo na
posamezno sejo. A ob pred-
postavki, da svetniki na leto
opravijo 10 sej občinskega
sveta in 76 sej delovnih te-
les, kolikor jih je bilo na pri-
mer leta 2009, bi izplačilo
sejnin svetnikom za udelež-
bo na sejah sveta in delovnih
teles znašalo bruto 97.500
evrov, to je le 4 odstotke
manj, kot če način plačeva-
nja ostane enak, kot doslej.

Večina svetnikov je v raz-
pravi sicer načelno podprla
prizadevanja za zmanjševa-
nje stroškov delovanja ob-
činskega sveta in njegovih
delovnih teles; najbolj drasti-
čen je bil v tem smislu pred-
log svetnika Uroša Jauševca
(SD), ki je podprl predlog
odbora za gospodarstvo, da
občinski svetniki ne bi dobi-
li sejnin za delo v odborih in
komisijah, sejnine za delo

na sejah občinskega sveta pa
bi zmanjšali kar za 20 od-
stotkov. A se svetniki v daljši
razpravi zaradi številnih
mnenj in pripomb niso po-
zitivno opredelili do novega
pravilnika. Zato o njem niso
glasovali, podprli pa so pred-
log svetnice Jožice Režonja,
da si za 10 odstotkov znižajo
urne postavke v veljavnem
pravilniku. 

Sicer pa je radovljiški ob-
činski svet na seji v sredo po-
trdil še zaključni račun ob-
činskega proračuna za leto
2010, ki izkazuje približno
83-odstotno realizacijo pla-
niranih prihodkov. Ob tem
so svetniki na predlog Odbo-
ra za finance sprejeli ugoto-
vitve, v katerih odbor med
drugim navaja, da je poraba
v letu 2010 presegla možno-
sti občine in so zaradi tega
zapadle neporavnane obvez-
nosti, da se tako stanje ne
sme ponoviti in da je zapa-
dle obveznosti treba pred-
nostno poravnati.

Svetniki ostajajo
plačani na uro
Radovljiški občinski svet ni glasoval o županovem
predlogu, da sejnin ne bi več obračunavali po 
urnih postavkah, temveč v fiksnem znesku za
udeležbo na posamezni seji.

Urša Peternel

Jesenice - Jeseniška bolniš-
nica je lansko leto zaključila
brez izgube, s pozitivnim
poslovnim izidom v višini
nekaj več kot 70 tisoč evrov,
je povedal glavni direktor
Igor Horvat. To so dosegli z
nenehnim prizadevanjem
za racionalno poslovanje, je
dodal direktor. Lani so tudi
uresničili ves načrtovani de-
lovni program, obravnavali
so skoraj 13 tisoč bolnišnič-
nih primerov ter opravili
skoraj 105 tisoč specialistič-
nih ambulantnih pregledov.

Tudi za leto 2011 so si zasta-
vili cilj, da bodo poslovali
brez izgube. Letos bodo za
investicije namenili 2,7 mi-

lijona evrov, med drugim
bodo prenovili ginekološko
operacijsko dvorano in pri-
pravili projekte obnove celo-
tnega porodnega oddelka,

izdelali in dopolnili pa bodo
tudi projekte za nov prizi-
dek. Letos naj bi pridobili
standard kakovosti v zdrav-

stvu, akreditacija DNV naj
bi bila zaključena jeseni,
med novostmi pa je tudi
uvedba elektronskih tempe-
raturnih listov. 

Glede čakalnih dob je
strokovna direktorica bol-
nišnice Sandra Tušar pove-
dala, da ta čas na operacijo
pri njih čaka okrog dva ti-
soč pacientov, največ jih
čaka na operacijo kolka, ko-
lena, stopal, zapestja in
rame, kjer so tudi najdaljše
čakalne dobe, ponekod tudi
prek osemsto dni, medtem
ko so najdaljše dopustne
dobe 365 dni. Da bi čakalne
dobe vendarle skrajšali, na-
meravajo operativni pro-
gram v letošnjem letu pove-
čati za petino, je povedala
Tušarjeva.

Jeseniška bolnišnica lani brez izgube
To so dosegli z nenehnim prizadevanjem za racionalno poslovanje, je povedal glavni direktor Igor
Horvat. Med letošnjimi cilji je tudi skrajšanje čakalnih dob.

Svetniki so podprli pred-
log Jožice Režonja, da si
za 10 odstotkov znižajo
urne postavke v veljavnem
pravilniku.

Glede zapletov z odprtjem helioporta na strehi nove ga-
ražne hiše pri bolnišnici je direktor Igor Horvat pojas-
nil, da izvajalec Avioprojekt čaka na potrebno dodatno
opremo, ki naj bi jo namestili do konca prihodnjega
meseca. Helioport naj bi po pričakovanjih odprli maja.
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Janez Kuhar

Naklo - Prejšnji petek je bil v
Naklem redni letni občni
zbor Gorenjske turistične
zveze, ki združuje petdeset
društev, od tega štirideset ak-
tivnih. Lansko delo so ocenili
za uspešno. Tudi letos bodo
nadaljevali s projektoma Tu-
rizmu pomaga lastna glava
in Vrnimo gorenjski nagelj
na gorenjske balkone in
okna, oktobra bodo v Cer-
kljah pripravili srečanje go-
renjskih turističnih delavcev,
o tekmovanju za naj bazen
Gorenjske pa se bodo do-
končno odločili na naslednji
seji upravnega odbora. Ko je
predsednik zveze dr. Jure
Meglič predstavil letošnje

delo, je dejal, da je na regij-
skem tekmovanju Turizmu
pomaga lastna glava sodelo-
valo kar dvanajst gorenjskih
osnovnih šol (najboljša je bila
OŠ Križe), srednje šole pa
bodo imele zaključno prire-
ditev aprila v Sežani. Maja se
bodo začele aktivnosti v akci-
ji Moja dežela lepa in gosto-
ljubna, turistična društva in
občine lahko prijavijo na tek-
movanje svoje kraje, šole in
vrtce. Na občnem zboru so
bili kritični do zakona o pre-
prečevanju korupcije, po ka-
terem občinski svetnik ne
more biti hkrati predsednik
turističnega društva. Protest-
no pismo o tem bodo poslali
predsedniku države, vlade in
državnega zbora. 

Kritični do zakona o
preprečevanju korupcije

Šenčur

Imenovali svet uporabnikov javnih dobrin

Občinski svet v Šenčurju je na marčevski seji v svet uporab-
nikov javnih dobrin imenoval Petra Potkonjaka (predlagatelj
SD), Igorja Freliha (predlagatelj SDS) in Romana Robnika
(predlagatelj Lista za šport). Svet, katerega glavne naloge 
so varovanje javnega dobra v občini, dajanje pripomb in
predlogov v zvezi z izvajanjem gospodarskih javnih služb v
občini, spremljanje gibanja cen javnih dobrin v občini ter 
obravnava vlog in pritožb občanov v zvezi z uporabo javnih
dobrin, se je v prejšnjem mandatu sestal samo enkrat. Svet-
nica Mirjana Čemažar (SD) je zato spomnila, da ima občin-
ski svet možnost odpoklicati vsak svet ali drugo delovno
telo, ki svojega dela ne opravlja zadovoljivo. Občinski svet-
niki so iz svojih vrst za člana Sveta za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu Šenčur imenovali Aleša Periča Močnika
(predlagatelj SDS), inženirja prometa. S. Š.

Danica Zavrl Žlebir

Bled - Tako so slovenski di-
plomati v preteklosti prispe-
vali k uspehu nekdanje Ju-
goslavije in pred tem habs-
burške monarhije, so na
srečanju v blejski knjižnici
povedali zanimivi gostje:
zgodovinarja prof. dr. Franc
Rozman in prof. dr. Andrej
Rahten ter prof. dr. Ernest
Petrič, sedaj predsednik
Ustavnega sodišča, prej pa
univerzitetni profesor in dve
desetletji aktiven v diplo-
matski službi. Predstavili so
zbirko Studia diplomatica
Slovenica, ki se ukvarja z
zgodovino diplomacije Slo-
vencev in tudi s teoretskimi
študijami. Franc Rozman je
predstavil knjigo o po-
membni osebnosti iz sveta
diplomacije, Josefa barona
Schwegla, avstro-ogrskega
diplomata, rojenega v Zgor-
njih Gorjah, pokopanega na
Bledu. Schwegel je bil tudi
lastnik graščine Grimšče.
Gre za spomine avstro-
ogrskega diplomata in nje-
govo korespondenco z ženo,
ki pa je po Rozmanovih be-
sedah precej okrnjena. De-
loma je tako zaradi tega, ker
je Schwegel sam izločil
osebnejši del pisem, deloma
pa zato, ker je po diplomato-
vi smrti njegov nečak velik

del korespondence uničil.
Diplomat v službi avstrijske-
ga cesarja se je vedno imel
za Slovenca, bil je član Slo-
venske matice, s svojimi ro-
jaki pa je govoril slovensko.
Največji pomen mu avtor
študije pripisuje zaradi nje-
gove vloge na Berlinskem
kongresu, saj je bil kot des-
na roka takratnega avstrij-
skega zunanjega ministra
avtor vseh zemljevidov in
razmejitev na Balkanu. Bil
je liberalec in ko se je zama-
jala vlada, se je iz diplomaci-
je umaknil, ostal pa je dežel-
ni in državnozborski posla-

nec ter vodja stranke velepo-
sesti. 

Vsak o svojem delu sta
spregovorila tudi druga dva
gosta. Andrej Rahten je raz-
iskoval delo diplomata Izi-
dorja Cankarja, Ernest Petrič
pa je napisal teoretsko delo o
zunanji politiki, ki nudi raz-
mislek tudi o tem, kako de-
luje zunanja politika majh-
nih držav. Ernest Petrič, ki
sedaj živi na Bledu, je naj-
prej dejal, da je Bled močno
povezan z diplomacijo, če 
ne drugače pa s številnimi
mednarodnimi konferenca-
mi. V svoji knjigi pa se dol-

goletni profesor mednarod-
nega prava in mednarodnih
odnosov in diplomat z dvaj-
setletno prakso ne loteva zu-
nanje politike Slovenije
(morda jo bo kdaj v prihod-
nosti še napisal), pač pa zu-
nanje politike kot take. Na
512 straneh knjige, ki bo do-
brodošla kot učbenik za slo-
venske diplomate in študen-
te, je v petih poglavjih strnil
vsebino o zunanji politiki na
abstraktni ravni, o okolju, v
katerem deluje, o odločanju
v njej, o sredstvih zunanje
politike in specifiko novih,
zlasti malih držav. 

Vedno imeli dobre diplomate
Slovenska diplomacija se res uradno začenja leta 1991, toda Slovenci so v diplomatski službi prejšnjih
večnacionalnih držav delovali že prej.

Andrej Rahten, Ernest Petrič in Franc Rozman o gorenjskih diplomatih v svetu politike 
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Brezje - Turistično društvo
Brezje bo v slabem letu do-
končno odplačalo kredit, ki
so ga najeli za nakup gostin-
skega objekta v središču kra-
ja nasproti bazilike. "Devet
let že ves dobiček, ki ga ima-
mo s prodajo spominkov na
stojnicah, namenjamo za
poplačilo nakupa gostilne.
Kredit se izteče januarja
2012, v društvu pa že pri-
pravljamo načrte za temelji-
to obnovo objekta," je po ne-
davnem občnem zboru 330-
članskega društva povedal
predsednik Janez Zupan.

Kot je še pojasnil, bodo že
letos pridobili idejni projekt,
ki ga bodo nato izvajali po
delih. Sredi devetnajstega
stoletja zgrajena stavba, v ka-
teri je bila v najboljših časih
gostilna z možnostjo preno-
čevanja za 50 gostov, je nam-
reč v zelo slabem stanju, saj
društvo v letih po nakupu ni
imelo sreče z najemnikom,

tako da sedaj v objektu delu-
je le točilnica. 

"Radi bi se vrnili na tisto,
kar je v objektu že bilo - go-
stilna, ki si zasluži to ime,"
pravi Zupan. Ob tem bi v

stavbi želeli urediti še preno-
čitvene kapacitete za en avto-
bus ljudi ter za približno dva
avtobusa gostinskih kapaci-
tet. A s financami bo težko,
saj so društvu od sedmih

stojnic s spominki, s kateri-
mi ustvarjajo največ dohod-
kov, ostale le še tri, tako da se
bodo uresničevanja ambici-
ozno zastavljenega projekta
morali lotiti po fazah.

Gostilno bi radi prenovili
Gostilni sredi Brezij bi radi vrnili nekdanji namen in v objektu omogočili tudi nastanitvene 
kapacitete za približno 50 ljudi.

V gostilni sredi Brezij zdaj deluje le točilnica, turistično društvo pa bi jo rado temeljito 
prenovilo in v njej uredilo tudi prenočitvene kapacitete. / Foto: Tina Dokl.

Marjana Ahačič, 
Danica Zavrl Žlebir

Radovljica, Škofja loka -
Spodbujeni z uspešno akcijo
Očistimo Slovenijo v enem
dnevu, ki je lani samo v obči-
ni Radovljica povezala več
kot 3.300 ljudi, so se v druš-
tvu Ekologi brez meja odloči-
li, da spomladansko čistilno
akcijo v občinskem merilu
organizirajo tudi letos. Obči-
no Radovljica bodo čistili to
soboto, 26. marca. Začeli
bodo ob 9. uri, ko se bodo
prostovoljci zbrali na zbor-
nih mestih v vseh dvanajstih
krajevnih skupnostih. "Pri
tej akciji ni "mojega" in "tvo-
jega"," poudarjajo organiza-
torji. "Okolje, v katerem živi-
mo, pripada vsem, ki smo tu
doma. Ko se po vogalih na-
berejo odpadki, jih je potreb-
no očistiti. Nevestno odlože-
nih odpadkov je preveč, da bi
jih očistile pristojne službe,
zato pozivamo vse občane,
da se pridružijo akciji." Na
dan čistilne akcije bodo tako
koordinatorji prostovoljce
sprejeli na zbornih mestih,
jih razporedili po skupinah,
jim dali navodila ter osnovne
potrebščine ter jih napotili
na lokacije. Za odvoz odpad-

kov z odlagalnega mesta na
urejena odlagališča in v reci-
klažne centre bo poskrbela
Komunala Radovljica. Akcija
bo predvidoma končana ob
14. uri. V primeru slabega
vremena je rezervni datum
2. april. 

Občina Škofja Loka vsako
leto organizira spomladan-
sko čistilno akcijo, to bodo
storili tudi letos, in sicer v
soboto, 26. marca, od 8. do
13. ure. Na zbirnih mestih
bodo ločeno zbirali druge in
biološke odpadke, hkrati z
odvozom pobranih drugih
odpadkov bo potekal tudi
odvoz večjih biološko raz-
gradljivih odpadkov, ni pa ta
akcija namenjena odvozu
kosovnih odpadkov. Prosto-
voljci, ki se bodo udeležili
akcije, bodo vse potrebne
pripomočke (vrečke za od-
padke in rokavice) dobili na
sedežih domačih krajevnih
skupnosti v soboto od 8. do
9. ure. Če bo vreme slabo,
bo akcija v soboto, 2. aprila.
Letos bo potekala pod sloga-
noma Bodi prostovoljec,
spreminjaj svet in Loško je
ekološko. Slednje je sicer
geslo širše ekološke akcije,
ki bo v glavnem potekala
aprila.

Spomladanski čistilni akciji
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Ana Hartman

Železniki - Med enajstimi
vloženimi amandmaji, ki so
jih na drugo obravnavo pro-
računa v Železnikih vložili
svetniki Premika, SDS in SD

(v občinskem svetu imajo
večino), je bil tudi takšen, ki
je za 42 tisoč evrov zmanjšal
znesek za športna igrišča.
Večino tega denarja (37 tisoč
evrov) so si obetali v Šport-
nem društvu Selca (ŠD) za
obnovo Športnega parka
Rovn po poplavah leta 2007.
Vodstvo ŠD je razburjeno, še
toliko bolj, ker sta jim letos
država in fundacija za šport
za obnovo že odobrila 33 ti-
soč evrov, brez denarja obči-
ne, ki je tudi 40-odstotna
lastnica parka (preostalo je v
lasti ŠD), pa se bodo morali
odpovedati nepovratnim
sredstvom. "Če jih želimo iz-
koristiti, je nujen tudi lasten
vložek. ŠD ima še najet kre-
dit za preteklo sanacijo, zato
potrebujemo tudi sredstva
občine. Znašli smo se v veli-
kih škripcih," pojasnjuje
predsednik ŠD Brane Ber-
toncelj, sicer tudi občinski
svetnik liste Svet pod Rati-
tovcem.

Bertoncelj je tako pred
dnevi na občinski svet, župa-
na Mihaela Prevca in odbor
za komunalo naslovil dopis,
v katerem jih poziva, naj za
dokončanje popoplavne sa-
nacije Rovna v proračunih za
letošnje in prihodnje leto
vendarle zagotovijo dvakrat
po 37.500 evrov. "Športni
park je pomemben za celo-

tno občino, v njem se stalno
nekaj dogaja, na tem prosto-
ru se občani ukvarjajo s špor-
tom, rekreacijo, se družijo,
zato pričakujemo podporo.
Verjamemo v projekt Rovna,
za njegovo obnovo smo v mi-

nulih letih pridobili kar ne-
kaj sofinancerskih sredstev,
opravljenih je bilo ogromno
prostovoljnih ur dela. Želi-
mo si, da bi v projekt verjela
tudi občina in občinski svet
kot njen najvišji organ," pra-
vi predsednik ŠD. Če bodo
naleteli na gluha ušesa,
bodo, kot napoveduje, naro-
čili cenitev Rovna in glede na
vložek v popoplavno sanacijo
predlagali zmanjšanje lastni-
škega deleža občine s 40 na
25 odstotkov. V skrajnem
primeru bi ŠD utegnilo celo
prodati svoj delež, z novim
lastnikom pa bi domači orga-
nizatorji prireditev (gasilci,
klub študentov ...) bržkone
imeli precej manj ugodnosti,
razmišlja Bertoncelj.

V obnovo Rovna so sicer
po poplavah vložili že več kot
700 tisoč evrov, ŠD ga je ob-
navljalo s pomočjo lastnih in
humanitarnih sredstev, dr-
žavne pomoči, občinskega
denarja, najelo pa je tudi po-
sojilo. "Letos in prihodnje
leto smo nameravali dokon-
čati večnamensko ploščad,
zgraditi nadstrešek nad sani-
tarnim in skladiščnim kon-
tejnerjem, urediti razsvetlja-
vo in prenoviti otroško igriš-
če, s čimer bi se 850 tisoč ev-
rov vredna popoplavna sana-
cija tudi končala," je še dodal
Bertoncelj.

Zaplet pri obnovi Rovna
Športni park Rovn je zaradi zadnjih sprememb
proračuna letos ostal brez denarja za obnovo. V
Športnem društvu Selca so ogorčeni. 

Brane Bertoncelj, predsednik Športnega društva Selca 

Jasna Paladin

Komenda - Občina Komenda
bo letos razpolagala s prora-
čunom, vrednim dobrih
osem milijonov evrov. A pred
realizacijo načrtovanih pro-
jektov bodo morali v občini
poskrbeti za prihodke. "Pri
investicijah bodo prednost
imeli že začeti projekti, med
katerimi je največji gradnja
prizidka k osnovni šoli v Mo-
stah, za katero letos name-
njamo 650 tisoč evrov. Vse
ostale naložbe pa bodo odvis-
ne od prodaje zemljišč v po-
slovni coni, višine komunal-
nih prispevkov in prodaje te-
lekomunikacijskega in elek-
tričnega omrežja v coni. Brez
poslovne cone si ne bi mogli

privoščiti skoraj nobene inve-
sticije, saj nam sredstva iz
primerne porabe zadoščajo
le za obvezne stroške, med
katerimi je največji predšol-
ska vzgoja," je povedala di-
rektorica občinske uprave
Majda Ravnikar. Svetniki so
sprejeli tudi dva amandmaja
SDS in SLS. Sredstva, ki jih
je občinska uprava namenila
nakupu tovornjaka in bagra
za opravljanje manjših ze-
meljskih del na občinski in-
frastrukturi in zaposlitvi de-
lavca v režijskem obratu, so
prerazporedili za ureditev ce-
ste na Gmajnici, sredstva za
nakup otroških igral pa so
določili za nakup igral v Su-
hadolah in Nasovčah in ne v
naselju Zeleni gozdiček.

Sprejeli letošnji proračun 

Vilma Stanovnik

Kranj - Na svetovni dan
voda, minuli torek 22. mar-
ca, so predstavniki Alpe-
Adria Green začeli s popi-
som lokacij od izvira reke
Save (Zelenci) do Medvod,
na katerih bodo vzeli vzorce
vode in blata iz struge.
"Projekt Voda vir življenja
organiziramo skupaj s po-
tapljaškim društvom Sava
iz Kranja že tretjič. Prvič je
bil izveden leta 2002, drugi
leta 2005. Glavni cilj letoš-
njega projekta je izpostaviti
najbolj neekološka podro-
čja stanja reke ter narediti
primerjavo stanja z leti
2002 in 2005. Projekt bo
predvidoma končan konec

aprila. Vzeli bomo približ-
no tristo vzorcev vode in
blata iz dna struge. Vzorce
bomo jemali ob pritokih, je-
zovih in odcednih kanalih.
Del projekta je tudi snema-
nje dokumentarnega filma,
ki ga bomo skupaj z rezul-
tati analiz prikazali javnosti
v prvem tednu meseca
maja v Kranju," pravi pred-
sednik Alpe Adria Green
Vojko Bernard in dodaja,
da bodo v prihodnjih letih
akcijo nadaljevali skupaj z
ekološkimi društvi, ki so
vključeni v mednarodno
organizacijo Alpe-Adria
Green. Pregledali bodo na-
mreč območja reke Save
vse do njenega izlitja v
reko Donavo.  

Voda kot vir življenja
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Kamnik

Proračunska rezerva za sanacijo plazov

Kamniški svetniki so sprejeli odlok o uporabi sredstev prora-
čunske rezerve za leto 2011 v višini 250 tisoč evrov, ki jih bo
občina porabila za nujno sanacijo petih zemeljskih plazov, ki
so se sprožili lanskega septembra. S tem bodo tudi zadosti-
li zakonskim zahtevam, saj brez porabe sredstev iz prora-
čunske rezerve ne bi bili upravičeni do 72 tisoč evrov držav-
ne pomoči. Kot je povedal vodja komisije za plazove in po-
veljnik kamniške civilne zaščite Matjaž Srša, je nujna sanaci-
ja dveh plazov v Porebru, ob cesti Markovo-Rožično, pod
cerkvijo v Selah in nad cesto v Zdravilni gaj Tunjice. Prav na
tem plazu so v zadnjih mesecih zaznali največji premik. J. P. 
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PREJELI SMO

Miroslav Braco
Cvjetičanin,
hvala!

Odgovor na članek "Više
od Triglava ne gre", ki je bil v
Gorenjskem glasu objavljen
v torek, 15. marca. 

Na nogomet in politiko se
tako ali tako vsi spoznamo!
Res pa je vprašanje, kaj - po-
znamo, o čem kaj vemo in iz-
ražamo svoja mnenja. V GG
sem prebral, kaj o Triglavu
piše avtor, ki mu je bojda priti-
skanje pedal osnovni športni in
rekreativni poklic. Kolesarstvo
sem pa od nekdaj jemal kot
adrenalinski šport: nikoli ni-
sem vedel, kdo je zmagal. Ker
so na koncu prej ali slej neko-
mu zmago vzeli, ker se je dro-
giral. In na ta način pokvaril
resnico o športu, ki je bojda eno
samo garanje. In kjer lahko vse
življenje garaš zato, da drugi
zmaguje!?

Zapis Miroslava Braca
Cvjetičanina je prišel nekako v
tistem trenutku, ko v Kranju
nismo podelili letne nagrade
za športne dosežke. Ker ni
bilo pravega kandidata, ali
ker mi nismo pravo mesto s
pravim športom? Mesto kole-
sarja Bojana Ropreta, košar-
karjev Marka Miliča in Gre-
gorja Fučke, plavalcev bratov
Petrič in tako dalje in tako
naprej je tudi na ta način pri-
znalo in potrdilo, da je bistvo
ravno v nečem drugem. Na
primer v pisanju Miroslava
Braca Cvjetičanina, ki je do-
segel nekaj izrednega: nogo-
metu in Triglavu je dal velja-
vo, ki mu je - na primer - ni
medij dal pred izredno po-
membno tekmo za obstanek s
Primorjem. Takrat o tekmi,
vzdušju, povabilu navijačem
nismo prebrali niti vrstice.
Zdaj smo vsebina za pisca, ki
tedensko odkriva, kaj vse ve o
športu.

Zdaj se nas je pisec malce
"sposodil". Je ocenil, da je čas
za to? Da se je treba malce
ponorčevati iz nogometa "na
lokalni ravni". Razumem bo-
lečino avtorja, ker si ljudje
niso rezali žil, ko je on nehal
ali začel ali sploh poganjal bi-
cikel. Razumem tudi bolečino
avtorja, da mu je nogomet
"rdeča cunja", kamor se mal-
ce zaletava z biciklom in pere-
som. Konec koncev: za dobrim
konjem in celo biciklistom se
prah dviga, ali ne?

Vendar pa je prav, da potr-
dim resnico, ki jo je mojster pi-
sec zapakiral v sarkazem z na-
slovom "Više od Triglava ne
gre"! Ja, mesto, ki tako mače-
hovsko "ljubi" svoj nogometni
klub, v svetu in Evropi nima
ravno veliko sebi enakih. Pa
ne, da je nogomet in klube, kot
je Triglav, treba ljubiti, samo
izpeljava iz tega odnosa je
hudo boleča tudi za tistega, ki
vse življenje sicer gleda bolj v
tla in pritiska pedala: tako
mesto in tako okolje in tak od-
nos nikdar ni samo do nogo-
meta, je tudi do kolesarstva,
vaterpola, atletike, smučanja
... Zato si naj naš Braco samo
želi, da bi imel župan nogo-
metno žogo v pisarni, ker bi
mene enako veselilo tudi kolo,
smuči, teniški lopar ... samo,
da kaj ima! Ker potem vem,
da je okolje pripadno nekemu
početju njegove mladine, da se
lahko sooči z drugimi okolji, z
njimi tekmuje in napreduje!

Miroslav Braco Cvjetičanin
si zato zasluži pohvalo, ker je
- podlegel. Ni zdržal. Prepros-
to je moral nekaj napisati o
Triglavu in nogometu. Kajti
mnogi okoli njega zdržijo
mnogo več: vsako leto odkloni-
jo sleherno pomoč, sleherno
dobro delo za Triglav in nogo-
met in šport. Naš pisec pa
nam je dal veljavo, čeprav sko-
zi blagi posmeh. In še nekaj je
popolnoma res: ni še dovolj
zrel, da bi pisal pohvalna ges-
la o nogometu. Za to naj po-
čaka toliko časa, da bo njegov
nečak in naš Triglavov nogo-
metaš "dvignil mesto na
noge" s svojim talentom, željo
in voljo. Prepričan sem, ga bo
to osrečilo!

Pa nič skrbi vsem drugim:
Triglav seveda dolgo ne bo
zdržal v kljubovanju silam, ki
so obvladljive le, če nam po-
maga okolje. In to je okolje,
kjer nagrade za šport nismo
podelili. Smo pa v preteklih
mesecih zvedeli, da je nekam
šlo desetine in stotine milijo-
nov evrov po zaslugi tistih lju-
di, ki so (nogometu in športu)
radi znali reči: "Nimamo!"

Ponosen sem, da smo konč-
no postali tako pomembni, da
nas je s svojim peresom ošvrk-
nil Miroslav Braco Cvjetiča-
nin. Njegovo moč in vpliv in
ugled bom cenil potem, ko bo
objavljen še tale moj razmis-
lek na njegov umotvor.

Miran Šubic, univ. dipl.
novinar - direktor 

ND Triglav 2000, Kranj

Trzin

Dan za spremembe v Trzinu

Občina Trzin skupaj s člani Turističnega društva Kanja in
trzinskimi gasilci jutri pripravlja čistilno akcijo, ki so jo
poimenovali Dan za spremembe Trzin 2011. Akcija se bo za-
čela ob 9. uri na dvanajstih zbirnih mestih za udeležence, na
petnajstih lokacijah bodo poskrbeli za zbiranje odpadkov,
za prevoz smeti z lokacij, kjer ne bo kontejnerjev, pa bodo
poskrbeli gasilci. Kot pravi župan Tone Peršak, bodo ta dan
izpeljali še nekatere druge akcije na območju Trzina, vse v
želji po pozitivnih spremembah v občini. J. P. 

Vilma Stanovnik

Kranj - Glavni namen okro-
gle mize, ki so jo konec pre-
jšnjega tedna pripravili v
prostorih kranjske občine, je
bila predstavitev rezultatov
raziskave o ločenem zbira-
nju komunalnih odpadkov
med dijaki, ki jo je v dveh
krogih, septembra in decem-
bra lani, izvajala Fakulteta za
organizacijske vede Univer-
ze v Mariboru, sodelovala pa
sta tudi Branko Jarc s Tehni-
škega šolskega centra Kranj
in Petra Matos iz društva
Ekologi brez meja. 

Kot je znano, je lani na po-
budo družbe Sava Tires zaži-
vela kampanja okoljskega
ozaveščanja srednješolcev
Pozor(!)ni za okoljem, v ok-
viru kampanje pa je bilo
ustanovljeno partnerstvo
med Savo Tires, Mestno ob-
čino Kranj, Zavodom za
zdravstveno varstvo Kranj,
Komunalo Kranj, Loško Ko-
munalo, družbo Dinos, druš-
tvom Ekologi brez meja, Fa-
kulteto za organizacijske
vede ter sedmimi srednjimi
šolami iz Kranja in Škofje
Loke, katerih dijaki so dva
meseca tudi tekmovali v lo-
čevanju odpadkov. 

Povabili bodo dijake
vseh šol

"Ponosen sem, da je kam-
panja tako lepo zaživela, še
posebno sem zadovoljen,
ker je pobuda zanjo prišla s
strani zaposlenih v Sava Ti-
res. S pomočjo drugih part-
nerjev je bila dobro sprejeta,
pomembno pa je, da vsi sku-
paj skušamo ugotoviti, kaj

lahko storimo, da bi spodbu-
dili okolju prijazno naravna-
nost," je poudaril glavni di-
rektor Goodyear Dunlop Ti-
res CSEE in Save Tires Thie-
rry Villlard in dodal, da je ve-
sel, ker se bo kampanja na-
daljevala v razširjeni obliki.
Kot je povedala pooblaščen-
ka za varstvo okolja v Savi Ti-
res Renata Košir, bodo na-
mreč kampanjo letos razširi-
li tako vsebinsko kot geograf-
sko, saj bodo k sodelovanju
povabili dijake vseh gorenj-
skih srednjih šol. Za njih
pripravljajo izbor okoljskih
ambasadorjev, tako imeno-
vanih Eko frendov, predava-
nja ter vodene oglede prak-
tičnih postopkov ravnanja z
različnimi odpadki. 

Da se mladi vedno bolj za-
vedajo pomena skrbi za oko-
lje, je namreč pokazala tudi
raziskava odnosa dijakov do

ločenega zbiranja odpadkov,
saj v povprečju 60 odstotkov
že ločeno zbira odpadke,
večina pa jih meni, da je lo-
čevanje odpadkov nujno po-
trebno. 

Tretjina hrane konča 
v odpadkih

Kot je povedal Marjan Se-
negačnik iz Fakultete za
organizacijske vede, pa je se-
daj velik izziv spreminjanje
mišljenja o odpadkih, saj še
vedno velik delež dijakov
meni, da so odpadki nekaj,
česar se je treba znebiti, in
ne koristen vir sekundarnih
surovin. Na to je opozorila
tudi podsekretarka na Minis-
trstvu za okolje in prostor
Tanja Gomišček in predsta-
vila tudi alarmantne številke
glede zavržene hrane, saj jo
kar tretjina konča v odpad-

kih. Direktor Komunale
Kranj Aleksander S. Zupan
je spregovoril o sistemu lo-
čenega zbiranja odpadkov
od vrat do vrat, s pomočjo
katerega se je količina od-
padkov v kranjski občini bi-
stveno zmanjšala, vsi udele-
ženci okrogle mize pa so
poudarili, da se je treba za-
vedati, da je pri skrbi za
okolje pomemben vsak po-
sameznik, čeprav so mladi
priznali, da je za večino
mladih vendarle potrebna
motivacija. Tako so se na
tekmovanju v ločenem zbi-
ranju odpadkov minulo je-
sen najbolje odrezali dijaki,
učitelji in sodelavci Srednje
šole za lesarstvo iz Šolskega
centra Škofja Loka, ki jih je k
vestnem ločevanju odpad-
kov motivirala tudi razpisa-
na nagrada, koncert skupine
Zmelkoow.

Odpadki niso zgolj nadloga
Večina mladih se že zaveda pomena ločenega zbiranja odpadkov, pri tem pa ima zanje veliko vlogo
okoljska vzgoja, ki naj bi jih motivirala, da odpadki niso zgolj nekaj, česar se želijo znebiti.

Na okrogli mizi v sejni sobi kranjske občine so o pomenu in novih načrtih kampanje 
Pozorn(i) za okolje spregovorili tudi Renata Košir, Tanja Gomišček, Petra Matos, Marjan 
Senegačnik in Aleksander S. Zupan. / Foto: Tina Dokl

Jasna Paladin

Kamnik - Kamniški svetniki
so sprejeli proračun za leto
2011, ki predvideva za slabih
25 milijonov evrov odhod-
kov. Daleč največ zakonsko
določenih sredstev mora ob-
čina nameniti za predšolsko
vzgojo in osnovno šolstvo, za
investicijske prihodke pa je
namenjenih 5,5 milijona, kar
je precej manj kot lani. Prav
zato so imeli svetniki na
predlog proračuna številne
pripombe, vložili so tudi 25
amandmajev; 14 jih je bilo
sprejetih.

Največ pripomb so svetni-
ki imeli na načrtovano pove-
čanje sredstev za plače in

materialne stroške občinske
uprave. Čeprav so predstav-
niki občinske uprave zanika-
li, da gre za enajstodstotno
povišanje, kot je bilo razvid-
no iz gradiva, saj naj bi bilo
le-to zaradi združevanja po-
stavk le petodstotno in da
gre večinoma za odpravnine,
svetniki predloga niso pod-
prli. "Očitno na občini ne po-
znate besede varčevanje.
Najprej bo treba začeti pri
sebi," je opozorila Nina Mav-
rin (SNS). "Verjamem, da
imate veliko dela, a delajte
manj komplicirano in bolj
racionalno," je bil v imenu
Liste Toneta Smolnikarja od-
ločen Jože Zagorc. Matej To-
nin (NSi) je opozoril na veli-

ke stroške za računalniško
opremo, ki v prihodnjih
dveh letih znesejo tisoč ev-
rov na zaposlenega. Podžu-
pan Robert Kokotec (SDS) je
opozoril, da je samo plačnih
nesorazmerij za 60 tisoča-
kov, zato je povečanje nujno,
župan Marjan Šarec pa je
priznal, da bi postavko sicer
lahko oklestili za 30 tisoča-
kov, nikakor pa ne za 150 ti-
soč evrov. A kljub temu so
svetniki sprejeli amandma
LTS, s katerim so 150 tisoča-
kov namesto občinskim pla-
čam namenili gradnji obeh
mestnih šol.

Na pobudo LTS so svetni-
ki sprejeli dopolnilo, ki župa-
nu dovoljuje, da na posa-

meznih proračunskih po-
stavkah sam prerazporeja
40 odstotkov sredstev, a le
do višine tisoč evrov, kar je
pol manj, kot je lahko pre-
razporejal prejšnji župan. S
sprejetimi amandmaji so
svetniki namenili sredstva še
društvom, dijakom na
ŠCRM, mladim, ki bodo za
kulturnim domom dobili
skate park, ureditvi otroške-
ga igrišča na Jakopičevi, de-
lovanju mladinskega sveta
in sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu,
rekonstrukciji ceste Cer-
kljanska Dobrava-Tunjice in
ceste na Vegrad, asfaltiranju
Habjanove ulice in ureditvi
ceste Ravne-Poljana. 

Proračun sprejet s 14 amandmaji
Kamniški svetniki so sprejeli predlog LTS in postavko za plače občinske uprave zmanjšali 
za kar 150 tisoč evrov. 
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Kranj

Spodbude za inovativno podjetništvo

Ta teden so ministrstva in Slovenski podjetniški sklad pred-
stavila 46 različnih spodbud v skupni višini 1,4 milijarde ev-
rov, ki so letos na voljo slovenskim podjetjem. "Za države,
temelječe na znanju in inovativnosti, velja, da imajo močno
povezavo med razvojno-raziskovalnimi institucijami, izob-
raževanjem in gospodarstvom, da intenzivno vlagajo v ra-
ziskave in razvoj, da s sredstvi, ki jih namenjajo izobraževa-
nju mladih, prav tako pomenijo investicijo v inovativno
družbo," je povedal Viljem Pšeničny z gospodarskega mi-
nistrstva. Sklad bo letos na novo objavil štiri razpise in raz-
pisal približno 190 milijonov evrov ugodnih finančnih sred-
stev. Od februarja je na voljo več kot štiri milijone evrov sub-
vencij za zagon podjetij v tehnoloških parkih in inkubatorjih,
še iz leta 2010 je za kapitalske naložbe v zasebne družbe
tveganega kapitala na voljo več kot sedem milijonov evrov.
Le do marca je Sklad odobril garancije v višini 16 milijonov
evrov za 80 podjetij in jim tako pomagal do bančnih kredi-
tov, kmalu bodo objavljene nove kvote: za klasične bančne
kredite v višini 34 milijonov, za garancije za tehnološko ino-
vativne projekte pa 60 milijonov evrov. B. B.

Naklo

Kordež prevzel vodenje obubožanega Merfina

Marto Bertoncelj, nekdanjo direktorico Merfina, ki je pred
meseci odstopila, je nadomestil Bine Kordež. Merfin, s ka-
terim so nekdanji menedžerji Merkurja opravili menedžer-
ski odkup, je sicer tik pred stečajem. Zahteva (ljubljansko
sodišče o predlogu še ni odločilo) ga podjetje HTC Dva, saj
jim je Merfin dolžan več kot 180 milijonov evrov. Kordež naj
bi v kratkem prevzel tudi direktorsko mesto v Merfinu Tri in
Merfinu Štiri. B. B.

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

Preoblikovanje investicijske
družbe KD ID

Na podlagi izdane odločbe
ATVP se KD ID, delniška ID, d.
d., preoblikuje v vzajemni sklad
KD Delniški dohodkovni. Vsi
delničarji investicijske družbe
bodo o preoblikovanju investi-
cijske družbe pismeno obveš-
čeni. Konec meseca februarja
2011 je bila knjigovodska vred-
nost delnice 6,28 evra. V mese-
cu marcu pa se je cena na bor-
zi gibala med 5,0 do 5,2 evra za
delnico. Vsem, ki bodo proda-
jali točke vzajemnega sklada v
prehodnem obdobju dveh let,
se bo zaračunala izstopna 
provizija. V prvem letu bo pro-
vizija 12-odstotna, v drugem
pa 8-odstotna. Zaračunana
provizija pripada vzajemnemu
skladu in se ne izplača družbi
za upravljanje.

Drugi krog dokapitalizacije
NLB

V prvem krogu prodaje del-
nic je NLB, d. d., Ljubljana pro-
dala obstoječim delničarjem iz-
dajatelja skupaj 768.596 delnic.
Emisijska vrednost prodanih
delnic znaša 89.157.136,00 ev-
rov. Delnice je vplačalo 39 del-
ničarjev. Prodano je bilo 35,66
odstotka ponujenih delnic. RS
je vplačala za 82,7 milijona ev-
rov, belgijski KBC pa za 4,95 mi-

lijona evrov. Drugi krog proda-
je poteka od 23. marca 2011 do
30. marca 2011 do 13. ure. Pri
nakupu delnic lahko sodelujejo
vse domače in tuje fizične in
pravne osebe. Cena ponujenih
delnic je 116,00 evra za delni-
co. V obvestilu v zvezi s ponud-
bo delnice NLB javnosti, banka
še posebej opozarja na izdani
Prospekt. Prospekt obsega 105
strani in omogoča vpogled v
pravni in finančni položaj izda-
jatelja ter poslovne možnosti 
in pravice, ki izhajajo iz delnic.
Vsaka odločitev za nakup del-
nic, bi morala temeljiti na pro-
učitvi celotnega prospekta. Iz-
dajatelj ne predvideva trgova-
nja z delnicami NLB na organi-
ziranem trgu. V nasprotnem
primeru (če bi banka napove-
dala kotacijo delnic na borzi in
seveda določila datum) bi se
po vsej verjetnosti več investi-
torjev odločilo za nakup delnic,
kljub relativno visoki ceni del-
nice. Vsaka kotacija delnic na
organiziranem trgu ima svoje
prednosti in slabosti.

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

Drugi krog prodaje delnic NLB

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.
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Boštjan Bogataj

Tržič - Pred dobrim mese-
cem je tržiški Peko prevzel
Janez Sajovic. Po pregledu
stanja v knjigah in na terenu
je ugotovil, da je imela skupi-
na samo lani več kot šest mi-
lijonov evrov izgube.  

Prejšnji teden ste predstavili
rezultate poslovanja. Kakšni
so razlogi za izgubo?

"Skupina Peko je ustvarila
6,3 milijona evrov izgube, od
tega odpade na slovenski del
približno štiri milijone. Raz-
log je preprost: lani je Peko
proizvedel le okoli 200 tisoč
parov lastne obutve, še leto
prej skoraj pol milijona.
Trend proizvodnje Peka je
drastično padel, sedaj vemo,
da moramo proizvesti vsaj za
polovico več kot lani."

Ali prvi meseci kažejo, da se
trend obrača?

"V primerjavi z istim ob-
dobjem lani imamo že sedaj
naročil za približno 350 tisoč
parov obutve. Prodaja je bila
januarja in februarja zelo sla-
ba, marca je bilo bolje. Tudi
za tretjino. Prodajamo v last-
nih trgovinah, zelo malo v
veleprodaji, na tem področju
moramo še veliko delati."

Kako prodati več?
"Imamo 140 trgovin po

vsej nekdanji Jugoslaviji. V
Makedoniji in na Hrva-

škem delamo zelo dobro, v
BiH in Srbiji pa imamo te-
žave tudi zaradi napačne-
ga vodenja, nerazčiščenih
zgodb z nepremičninami. V
Srbiji sem ta teden zame-
njal direktorja."

Vam iz omare pada veliko
okostnjakov? Omenili ste
vračanje trgovin v Srbiji ...

"S preteklostjo se ne želim
ukvarjati. Razčistiti pa mora-
mo lastništvo nepremičnin,
sprejeti moramo tudi, da
Peko v nepremičninah ni
vreden štiri milijone, ampak
trikrat, štirikrat več. Ne želim
ugibati, zakaj so bile tako
ocenjene, morda je želel
Peko nekdo poceni kupiti.
Želimo imeti čiste račune.
Morda kakšno nepremični-
no tudi prodati."

Bi s tem dobili svež denar,
kot je napovedal predsednik
nadzornega sveta?

"Ne. Nimamo dovolj sve-
žega pritoka denarja, da bi
lahko plačali za milijon in
pol obveznosti do dobavite-
ljev. Sedaj pa moramo naba-
viti material, da bomo lahko
naredili jesensko kolekcijo,
nekaj moramo vložiti tudi v
trgovine. Enostavno je: proiz-
vesti moramo več in več tudi
prodati."

Ali danes proizvodnja sploh
zmore na letni ravni proizve-
sti 350 tisoč parov obutve?

"Danes delamo 1400 pa-
rov obutve na dan, po novem
jih moramo dva tisoč na dan.
To pomeni, da potrebujemo
novo proizvodno linijo, mor-
da tudi drugo izmeno, in za-

posliti 20 novih sodelavcev.
Nekoliko bomo tudi reorga-
nizirali proizvodnjo, računa-
mo na kooperante za šivanje
zgornjega dela obutve. Teža-
va je, da ne dobimo novih so-
delavcev, čevljarjev ni. Kje so
nekdanji delavci Planike?"

O težavah Peka se ni veliko
vedelo, v zadnjih dveh letih
pa je izguba več kot 10 mili-
jonov evrov.

"Pripravili smo 37 sanacij-
skih ukrepov, saj v zadnjih
letih ni bilo vse dobro. Izgu-
ba se je krila tudi z odproda-
jo nepremičnin, investicij ni
bilo. Ne v stroje, ne v kadre.
Višje ali visoko izobraženih
kadrov v Peku skoraj ni. Naj-
prej moramo sanirati poslo-
vanje v BiH in Srbiji ter tudi
v Tržiču. Hitreje moramo iz-
vesti naročila ..."

Kakšen bo Peko čez leto?
"Srčno si želim, da boljši.

Po proizvodno-prodajnem
poslovnem načrtu bomo vla-
gali v razvoj, investirali v pro-
izvodne stroje, v pogoje dela,
v trgovine (iz Deteljice naj bi
selili trgovino ob proizvod-
njo), ... Najti moramo vod-
stveno strukturo. Predvsem
pa morajo biti vse trgovine
enotne, kjerkoli bi stopil v
njo, moram takoj vedeti, da
sem v Peku. V petek smo že
odprli največjo Pekovo trgovi-
no na Hrvaškem, v Splitu. Z
njo konkuriramo velikim."

Peko z večmilijonsko izgubo
Peko je lani proizvedel za več kot pol manj obutve, zato je naloga novega vodstva obuditev proizvodnje,
hkrati tudi izboljšanje prodaje.

Novi predsednik uprave Janez Sajovic stavi na pospešen
razvoj Peka. / Foto: Gorazd Kavčič

VAS
BOLI 

GLAVA?
Te`ave z ogrevanjem zaradi

umazane cisterne? BREZ SKRBI
Brezpl. linija 080/21-50
EKOL d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj,

e-po{ta: komerciala@ekol.si

Ljubljana

Letos pri medu niso ugotovili neskladnosti

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano je tudi letos pre-
verjal, ali med na trgovskih policah ustreza predpisanim zahte-
vam. V vseh večjih trgovskih "verigah" v Sloveniji je vzel skup-
no petnajst vzorcev medu, med njimi so bili trije slovenskega
porekla. Pri nadzoru za razliko od lanskega leta ni ugotovil ne-
skladnosti. Rezultati kažejo, da so proizvajalci in distributerji
medu po lanskih slabih rezultatih poostrili nadzor. C. Z.

Občinska knjižnica Jesenice
Svet knjižnice
Trg Toneta Čufarja 4
4270 Jesenice 

Na podlagi 17. člena Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS 87/2001),
11., 12. in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Občin-
ska knjižnica Jesenice (Ur. l. RS 44/2009) Svet knjižnice razpisu-
je dela in naloge

DIREKTORJA 
OBČINSKE KNJIŽNICE JESENICE (m/ž)
za mandatno obdobje petih let. 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki ob splošnih pogojih, ki
jih določa zakon, izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:
- univerzitetna izobrazba družboslovne usmeritve, najmanj 5 let de-

lovnih izkušenj v knjižničarstvu in najmanj 2 leti delovnih izkušenj
na vodstvenih delovnih mestih,

- opravljen bibliotekarski izpit,
- poznavnaje dela javnega zavoda.
Ob prijavi na razpis je dolžan kandidat predložiti tudi predlog razvo-
ja in dela javnega zavoda za mandatno obdobje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati po-
šljejo v roku 8 dni od dneva objave na naslov: Občinska knjižnica
Jesenice, Trg Toneta Čufarja 4, 4270 Jesenice. Na ovojnici mora
biti oznaka ”razpis za direktorja”. 
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Bled - Čeprav je bilo minuli
konec tedna zaradi skakal-
nih tekem v Planici zelo buč-
no, to ni prestrašilo medve-
da, da ne bi v noči z nedelje
na ponedeljek poškodoval
čebelnjaka v Ratečah in se v
ponedeljek zvečer še enkrat
vrnil na "kraj dogodka". Dva
panja je popolnoma uničil,
druge porinil v notranjost
čebelnjaka, predvsem pa je
dobro prestrašil domačine,
ki ne pomnijo, da bi medved
že kdaj prišel tako blizu hiš.
"Preseneča me medvedova
drznost, očitno ga tudi ne-
mir v Planici ni zmotil," je
dejal Blaž Černe, vodja odse-
ka za divjad in lovstvo v blej-
ski območni enoti Zavoda za
gozdove Slovenije, in dodal,
da se je nad čebelnjak verjet-
no "znesel" medved, ki so ga
že okrog božiča in potem še
v sredini februarja sledili
nad Srednjim Vrhom oz.
Kranjsko Goro.

V Bohinju prek zime ni
bilo sledi o medvedu, prejš-
nji teden pa so njegove sto-
pinje opazili nad Bohinjsko
Bistrico, na prehodu med
Koblo in Soriško planino. V

noči s sobote na nedeljo je
eden od medvedov premi-
kal panje v čebelnjaku na
Kupljeniku, veliko bolj grob
pa je bil na platoju Jelovice
nad Babjim zobom, kjer je
pri počitniški hišici povsem
razdejal čebelnjak z osmi-
mi panji. "Od panjev ni
ostalo ničesar, satovje je po-

jedel, razmetal, pohodil ...,"
je po ogledu dejal Blaž Čer-
ne, ki glede na veliko števi-
lo sledi v snegu na bliž-
njem travniku dopušča
možnost, da sta bila na delu
celo dva medveda.

Na Zgornjem Gorenj-
skem so po Černetovi oceni
verjetno prezimili trije med-

vedi - dva na območju Bohi-
nja in eden v Zgornjesavski
dolini. Letos so se v primerja-
vi s prejšnjimi leti prebudili
malo prej, morda tudi zato,
ker je manj snega. V zgodnji
spomladi, ko še ni hrane v
naravi, že po tradiciji najprej
"udarijo" po čebelnjakih, ki
so kot "mizica, pogrni se".

Medvedi razdirajo čebelnjake
Medvedje, ki so na zgornjem Gorenjskem prezimili, so se ob otoplitvi že prebudili in "udarili" po 
čebelnjakih, ki so ob pomanjkanju hrane v naravi kot "mizica, pogrni se".

Posledice medvedovega razdejanja pri počitniški hišici na Jelovici / Foto: Blaž Černe - ZGS

Cveto Zaplotnik

Zgornje Jezersko - Lovska
družina Jezersko je pred krat-
kim pripravila v lovskem
domu na Jezerskem pogovor,
na katerem so kmetje ter
predstavniki zavoda za goz-
dove, lovskih organizacij, in-
špekcije, kmetijsko gozdar-
ske zbornice in drugih usta-
nov ugotavljali, kaj se je glede
škod po jelenjadi in zagotav-
ljanja miru v lovišču izboljša-
lo oz. spremenilo od podo-
bnega sestanka v lanskem
letu. Navzoči kmetje (eden

med njimi je pokazal tudi
primerke mladih objedenih
iglavcev in listavcev) so ugo-
tavljali, da se stanje samo po-
slabšuje in da se bo država
morala odločiti, ali bo bolj šči-
tila gorske kmete ali divjad.
Kot so povedali, je škoda v
gozdovih veliko večja od pri-
javljene, saj so nekateri kmet-
je hkrati lovci in so zato bolj
tolerantni. Škoda se kaže
predvsem v tem, da je olup-
ljeni in objedeni les slabše
kvalitete. "Dajte nam pravice,
kot nam pripadajo, pa bomo
vse sami uredili," je predlagal

eden od lastnikov. Tudi stare-
šina jezerske lovske družine
Franc Ekar se je strinjal, da
škode po jelenjadi, predvsem
na gozdnem mladju, postaja-
jo zelo resen problem sožitja
in sobivanja gorskega kmeta
in divjadi. Lovska družina po-
skuša s svojim delovanjem
blažiti napetosti na relaciji dr-
žava - lovec - kmet - divjad,
lani je načrt odstrela jelenjadi
izpolnila 96-odstotno. Tudi
možnost javnega dostopanja
do gozdov se marsikje zlorab-
lja za motoriziran množični
vdor v stanišča jelenjadi.

Jeleni povzročajo škodo

Cveto Zaplotnik

Kranj - V kranjski območni
enoti Zavoda za gozdove
Slovenije se že nekaj časa
prizadevajo rešiti prostor-
sko stisko na sedežu enote
v Kranju in hkrati racionali-
zirati vodenje in poslovanje
Lovišča s posebnim name-
nom Kozorog Kamnik, ki

se je pred šestimi leti pri-
ključilo zavodu. Zavod za
gozdove Slovenije je zato v
petkovem uradnem listu
objavil javno zbiranje po-
nudb za prodajo Kozorogo-
ve poslovne stavbe in 706
kvadratnih metrov pripada-
jočega zemljišča v Kamni-
ku. Izhodiščna cena za stav-
bo in zemljišče je 110 tisoč

evrov, zavod bo zbiral po-
nudbe do 18. aprila, nepre-
mičnino pa bo možno pre-
vzeti v posest eno leto po
sklenitvi pogodbe.

Kot so ob tem pojasnili v
kranjski območni enoti za-
voda, bodo kupnino porabi-
li za obnovo poslovne stav-
be Fazanerije pri Vasci,
kjer nameravajo urediti

prostore za potrebe Kozo-
roga in Krajevne enote
Kranj, ki zdaj deluje na lo-
kaciji območne enote v
Kranju. Del kupnine naj bi
namenili tudi za ureditev
hladilnice za uplenjeno div-
jad v lovski vili v Potočah, s
tem pa Kozorogu ne bi bilo
več treba najemati hladilni-
ce na drugi lokaciji. 

Zavod prodaja poslovno stavbo Kozoroga
Kupnino naj bi porabili za obnovo Fazanerije pri Vasci in za ureditev hladilnice v Potočah.

Preddvor

Sodelovale bodo ekipe vseh društev

Kmetijsko gozdarski zavod Kranj in Društvo kranjske in trži-
ške podeželske mladine bosta v nedeljo z začetkom ob 18. uri
pripravila v Kulturnem domu v Preddvoru jubilejno, dvajseto
gorenjsko tekmovanje Mladi in kmetijstvo. Sodelovale bodo
ekipe vseh gorenjskih društev podeželske mladine, ki bodo
odgovarjale na vprašanja iz varnega dela pri sečnji, trženja na
kmetiji in značilnostih slovenskega medu. V kulturnem pro-
gramu bodo nastopili člani Društva kranjske in tržiške pode-
želske mladine ter glasbena skupina Jamniški odmev. C. Z.

Kranj

O zatiranju plevelov v žitu in koruzi

Kmetijska svetovalna služba vabi v ponedeljek, 28. marca,
ob 10. uri v sejno sobo KGZ Sloga v Kranju na predavanje o
novostih pri zatiranju plevelov v žitih in koruzi, o možnostih
zatiranja plevelov brez "kemije" in o preprečevanju širjenja
pelinolistne ambrozije, japonskega dresnika in drugih tuje-
rodnih plevelov, ki se zadnje čase pojavljajo tudi na Gorenj-
skem. Predavala bo Marija Kalan iz Kmetijsko gozdarskega
zavoda Kranj. C. Z.

Brode

Uporaba medu v prehrani

Društvo za razvoj podeželja Resje in Čebelarsko društvo Škof-
ja Loka bosta v torek z začetkom ob 16. uri pripravila v domu
čebelarjev v Brodeh predavanje o uporabi medu pri kuhanju
in peki sladic, o čebelarskem društvu in čebeljih izdelkih. C. Z. 

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.

Cveto Zaplotnik

Komenda - Danes opoldne
bodo v Komendi odprli tri-
dnevni spomladanski sejem
kmetijske, gozdarske in grad-
bene mehanizacije. Na 22 ti-
soč kvadratnih metrih raz-
stavne površine se bo pred-
stavilo okrog petsto razstav-
ljavcev, med katerimi bodo
vsi najpomembnejši izdelo-
valci in prodajalci kmetijske
mehanizacije in opreme. Bo-
gata bo tudi ponudba blaga
za vrtičkarje in za široko upo-
rabo. Za uvod v sejem bo do-
poldne (z začetkom ob 9. uri)
v kulturnem domu predava-
nje o izboljšanju varnosti pri

vključevanju kmetijske me-
hanizacije v cestni promet in
psihologiji udeležencev v
prometu, po odprtju sejma
pa bo od 13. do 15. ure pri no-
vih hlevih konjeniškega klu-
ba še prikaz varne uporabe
kmetijske mehanizacije, so-
dobne mehanizacije z var-
nostnimi pripomočki, vožnje
traktorja s primerno in nepri-
merno opremo in uporabe
traktorjev v posebnih pogojih
dela. Jutri, v soboto, opoldne
bodo na sejmu odprli razsta-
vo goved cikaste pasme, v ne-
deljo ob 11. uri pa bo razglasi-
tev rezultatov ocenjevanja in
predstavitev pravilne pripra-
ve mesa cikastega goveda. 

Sejem v Komendi

Olševek, Rateče

Prikaz obrezovanja
sadnega drevja

Kmetijska svetovalna služba
bo v okviru izobraževanja za
kmetijsko okoljske ukrepe
pripravila v četrtek, 31. mar-
ca, praktični prikaz rezi in
obrezovanja sadnega drevja
avtohtonih in tradicionalnih
sort - ob 12. uri v travniškem
sadovnjaku Primoža Šimen-
ca v Olševku (nasproti šole),
ob 15. uri pa še v sadovnjaku
Marije Oman v Ratečah (Pr'
Mežik). Obrezovanje bo
predstavil Martin Mavsar,
specialist za sadjarstvo v
Kmetijsko gozdarskem za-
vodu Novo mesto. C. Z.
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Alenka Bole Vrabec

Jelena Justin

Pokljuka, 20 kilometrov dol-
ga in približno toliko tudi ši-
roka planota, med svojimi
smrekovimi gozdovi skriva
marsikaj: šotna barja, zani-
miva botanična rastišča, šte-
vilne planine in nekaj raz-
glednih vrhov. Če se peljemo
z Bleda proti Bohinju, opazi-
mo vrtoglavo visoke belo-
rumene skalne stene nad Bo-
hinjsko Belo. Planoto Poklju-
ko na vzhodnem in jugo-
vzhodnem delu zaključuje
prepadni greben, katerega
najvišji vrh je Galetovec. Pri-
bližno 500 metrov visoka
stena, ki se spušča na Bo-
hinjsko Belo, omogoča, da
nam vrh ponudi čudovit raz-
gled na Blejsko jezero, Bel-
ščico, Vajnež, Stol, Vrtačo,
Begunjščico, vse tja do Kam-
niško Savinjskih Alp. 
Z avtoceste Kranj-Jesenice
zapeljemo na izvoz Bled, pe-
ljemo skozi Bled proti Bo-
hinjski Bistrici. Dober kilo-
meter za Bledom se desno
odcepi cesta na Bohinjsko
Belo. Peljemo mimo cerkve
naprej skozi vas. Cesta nas
vmes pelje tudi po klancu
navzdol. Kmalu bomo na
desni strani zagledali smero-
kaz Galetovec. Zavijemo des-
no po asfaltirani cesti, ki
kmalu postane makadam-
ska. Lahko se zapeljemo še
kakšen kilometer višje in
parkiramo na manjšem par-

kirišču, nasproti katerega so
markacije v smeri manjše
grape oz. slabega kolovoza.
Kolovoz je mestoma precej
strm. Kmalu nas na sredi ko-
lovoza čaka nekaj večjih
kamnov kot pregrada, ki nas
usmerijo v desno. Steza pri-
de na slabšo cesto. Nadaljuje-
mo levo po cesti in na des-
nem ovinku nadaljujemo na-
prej po gozdni stezi, ki se str-
mo požene v breg. Tik pre-
den steza spet doseže gozd-
no cesto, je steza polna spla-
zenega kamenja. Previdno
na tem mestu! Ko dosežemo
cesto, spet nadaljujemo levo,
le nekaj korakov, in zagrize-
mo po stezi spet desno v
breg, ki nas pripelje na Plani-
no za jamo. 
Po travniški poti prečimo
planino, ko nas markacije
usmerijo bolj desno. Tukaj je
potrebne nekaj previdnosti.

Držati se moramo bolj des-
no, kajti markacije so skopo
odmerjene, na enem od dre-
ves bomo pa tudi zasledili
smerokaz Galetovec. Gremo
mimo dveh vikendov, eden
ima celo hišno številko Slam-
niki 25, kar mi je povsem ne-
logično, kajti planina Slam-
niki je na drugi strani Gale-
tovca. Pot se vzpne po manj-
ši gozdni grapi, ki je trenut-
no poledenela. Prečimo še
en travnik, kjer sta tudi dva
vikenda, ponovno pas gozda
in pridemo do travnatega po-
bočja, ki ga krasita dva viken-
da. Vzpnemo se še po travna-
tem pobočju. Ko dosežemo
gozd, nas do vrha čaka še pet
minut vzpona. Do vrha Gale-
tovca bomo potrebovali pri-
bližno 2 uri.
Razgled je resnično dih je-
majoč. Pred nami se bo raz-
prostrla vsa Blejska kotlina.

Blejsko jezero je kot na dlani,
vidi se tudi grad, idila je mor-
da le toliko pokvarjena, ker
se iz nobenega kota ne vidi
še Blejski otok; a to bi bilo že
skoraj kičasto. Greben Stru-
ške, Belščice, Stola, Vrtača,
Begunjščica, Dobrča, v oza-
dju Storžič, Košuta ... 
Edino opozorilo: vrh je po-
ložen, travnat, a kar naenkrat
se odsekano konča v globini,
zato POZOR!!! Pazljivost je
nujna za vsakogar, zato se
roba raje izogibajmo. Bolje,
da posedimo na kakšni od
klopi, ki jih je kar nekaj, in se
naglejmo razgleda, ki nam
ga vrh nudi. 
V vrha sestopimo po poti
vzpona. Srečno!

Nadmorska višina: 1265 m
Višinska razlika: 715 m
Trajanje: 3 ure
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Galetovec (1265 m)

Po razgled na Blejsko jezero
Vzhodni in jugozahodni del Pokljuke zaključuje greben, katerega najvišji vrh ponuja čudovit razgled
na Blejsko jezero in Karavanke. Grozeče prepadna vzpetina, ki se jo splača obiskati.

Julijska Verona, zavesena
z oblaki. Preklemanska sopa-
rica, reče nekdo v naši druš-
čini. Bližamo se Julijini hiši z
znamenitim balkonom, ki so
ga menda dozidali šele 350
let po tistem, ko je zgodba o
tragičnih ljubimcih Shake-
spearove drame dobila ne-
smrtnost in na katerem Juli-
ja nikoli ni stala. A dejstva so
že dosti let kot Pepelka v pri-
merjavi z legendo. Pod bal-
konom histerično cvilijo
ameriške mladenke in se fo-
tografirajo ob bronastem
kipu Julije, ki ima zlato zgla-
jene bronaste prsi od samega
božanja, saj velja: če se dotak-
neš Julije, boš imel srečo v
ljubezni. Debelušaste ritke v
kratkih hlačah so daleč od ro-
mantike. Dva zaljubljena Švi-
carja, izdaja ju naglas, tehta-
ta, ali se splača dati za poroko
na tem balkončku 800 evrov,

če prihajaš iz Evropske unije
(od 2009 je to mogoče). Za
domačine je tarifa 200 evrov
manj. Dekle, zares eterično
kot znamenita ljubimka, iz-
računa, da ne, da se v takšni
nepopisni gneči niti poročila
ne bi. Par se izgubi v starem
delu mesta, kjer je mogoče
dobiti Romea in Julijo celo
na toaletnem papirju! Nekje
odbije enajst dopoldne! Pred-
stava Carmen pa je zvečer!
Ali naj se prekladamo iz ene-
ga lokala v drugega?! vpraša-
mo pogumnejše ženske.
Predlagam, da gremo lahko v
pregnanstvo. Kakšno pre-
gnanstvo? Zacveti živahnost.
Lepega Montega so pregnali
v Mantovo, ki je od Verone
oddaljena manj kot pičlih 50
km ... In Mantova je čudovito
renesančno mesto, ki je v
času vladavine družine Gon-
zaga slovelo po moči, ugod-

ju, bogastvu in užitku - tudi
za mizo. In tega smo okusili. 

Kunec 'Stric Federico' 

Coniglio ' Zio Federico' 
Za 4 osebe potrebujemo:

1,5 kg težkega kunca, 200 ml
belega suhega vina, 1 feferon, 2
velika paradižnika, 1 vejico žaj-
blja, 6 strokov česna, 2 žlico pa-
radižnikovega pireja, sol, 100 g
oliv, maslo, olje po okusu, po že-
lji 100 g črnih, odtečenih oliv. 

Paradižnik operemo in raz-
peščičimo, feferonu odstrani-
mo semenje in ga narežemo
na zelo tenke trakce. Segreje-
mo olje in maslo, na maščobi
prepražimo meso, dodamo
cele stroke česna, na kocke
narezan paradižnik in fefe-
ron, vejico žajblja, solimo in
zalijemo s polovico vina. Pri-
damo paradižnikov pire in

premešamo. Cmarimo na
srednjem ognju še kakšnih
35 minut, lahko pa damo zaj-
čka tudi v pečico in ga med
peko nekajkrat obrnemo ter
dolivamo vino po potrebi. 10
minut, preden je jed gotova,
pridamo olive.

Špageti s srčankami 

Spaghetti alle vongole
Za 4 osebe potrebujemo: 1

kg svežih srčank ali 2 steklena
lončka po 150 g v slanici, 300 g
špagetov, 1 žlico janeža, 3 stroke
česna, 150 g čebule, 1 rdeč fefe-
ron, 4 žlice oljčnega olja, 100 ml
suhega belega vina, 1 nastrgana
lupina neškropljene pomaranče,
poper, sesekljan peteršilj. 

Školjke skrbno očistimo,
zavržemo vse odprte ali po-
škodovane. Za 1 uro jih po-
ložimo v mrzlo vodo in po-

tem odcedimo. Janež brez
maščobe prepražimo v vroči
ponvi. Špagete skuhamo po
navodilu in jih odcedimo.
Stremo česen in sesekljamo
čebulo. Feferon prerežemo,
odstranimo semenje in ga
tenko narežemo. Če imamo
občutljivo kožo, si nadene-
mo zaščitne rokavice. V pon-
vi segrejemo olje in na njem
3 minute pražimo janež, če-
sen, čebulo in feferon, ne da
bi porjaveli. Dodamo školj-
ke, vino in pomarančno lupi-
nico, pokrijemo in kuhamo
6 do 7 minut, da se odprejo
vse školjke. Zaprte školjke
odstranimo.

Kuhane špagete damo v
omako za poldrugo minuto,
da se pregrejejo, in ne meša-
mo, ampak stresamo ponev.
Začinimo s poprom in soljo
in potresemo s sesekljanim
peteršiljem. 

Razgled z vrha Galetovca na Blejsko jezero in Karavanke 

Klop z razgledom za trenutke s samim seboj / Foto: Jelena Justin

Zadnji del vzpona proti vrhu / Foto: Jelena Justin

M I Z I C A , P O G R N I S ENa kosilo v Romeovo pregnanstvo
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

LOTO

Rezultati 24. kroga
- 23. marca 2011

12, 14, 20, 24, 26, 31, 34 
in 13

Lotko:
6 9 9 9 6 2

Loto PLUS: 
4, 6, 17, 20, 33, 37, 39 

in 35

Sklad 25. kroga za 
Sedmico: 470.000 EUR

Sklad 25. kroga za Lotka:
275.000 EUR

Sklad 25. kroga za PLUS:
430.000 EUR
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Rešitve križanke Vrtač
Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 11. marca
2011 v Gorenjskem glasu, je bilo podjetje Avtohiša Vrtač, d.
o. o., iz Stražišča pri Kranju. Nagrajenci so: 1. nagrado: eno-
dnevno uporabo nove Škode Superb, prejme Matjaž Žibert,
Kranj; 2. nagrado: enodnevno uporabo nove Seat Ibize, pre-
jme Silvo Sajovic, Podnart; 3. nagrado: paket obvezne
opreme, prejme Franci Strupi, Cerklje. 4., 5. in 6. nagrado
prejmejo: Jože Šolar, Škofja Loka; Klemen Avsec, Črnuče in
Milka Ribnikar, Preddvor. Nagrajencem prisrčno čestitamo.

Boštjan Bogataj

Poljane - Začetki organizira-
nega čebelarstva v osrednji
Poljanski dolini segajo celo
več kot sto let nazaj, saj so se
takratni čebelarji shajali na
predavanjih in nadgrajevali
čebelarsko znanje zaradi
prehoda na novo obliko če-
belarjenja z AŽ panji in pre-
mičnimi satovi. "Do tedaj se
je med stiskal, potem so ga
začeli točiti, zato so potrebo-
vali točilnice. Te so bile dra-
ge, zato so v društvu kupili
eno ali dve in si ju posojali,"
je povedal sedanji predsed-
nik društva Štefan Inglič. 

Ob ustanovitvi je imelo
društvo približno 20 članov,
še enkrat toliko je bilo sim-
patizerjev. Danes jih je 50,
tudi sedaj pa se na predava-
njih priključi kak simpatizer.
Čebelarsko društvo Blegoš,

ki se je novembra lani pre-
imenovalo iz Čebelarskega
društva Poljane-Gorenja vas,
je med najstarejšimi v dolini.
"Novo ime izhaja iz želje po
boljši promociji naše blagov-
ne znamke Med izpod Ble-
goša. V društvu skrbimo, da
ponudimo zgolj kakovosten
med," pove Inglič, ki je pred-
sednik društva že od leta
1996. 

Čebelarji se bodo jutri zbra-
li v Kulturnem domu v Polja-
nah, najzaslužnejši člani
bodo prejeli tudi priznanja.
Nastopili bodo Javorski pevci,
pa otroci iz vrtca Agata, na-
stopil bo tudi legenda doline
TaMedeni Janez. Ob tej pri-
ložnosti bodo predstavili tudi
zbornik, si ogledali rezultate
fotografskega natečaja na
temo čebel in razrezali naj-
večji medenjak, ki je bil kdaj-
koli spečen v Sloveniji. 

Razrezali bodo velikanski
medenjak
Čebelarsko društvo Blegoš bo jutri praznovalo
stoletnico ustanovitve.

Lukovica

V Lukovici 4. srečanje fičkov

Člani Fičo kluba Slovenije bodo jutri, 26. marca, v Lukovici pri-
pravili tradicionalno srečanje fičkov, ki bo že četrto po vrsti.
Lastniki in ljubitelji teh simpatičnih starodobnikov se bodo
zbrali ob 9. uri na trgu v Lukovici, kjer bo potekala tudi registra-
cija vseh udeležencev. Ob 11. uri se bodo udeleženci v koloni
odpravili v Dob, kjer bo pred cerkvijo blagoslov fičkov, nato pa
bo sledila vožnja skozi središče Domžal, v Trzin in nazaj v Lu-
kovico, kjer bo popoldne tudi družaben zaključek srečanja. J. P. 

Pirniče

Stoletnica rojstva Komandanta Staneta

V počastitev stoletnice rojstva Komandanta Staneta bo jutri,
26. marca, pred njegovo rojstno hišo v Spodnjih Pirničah
prireditev z naslovom Samo en cvet. Začela se bo ob 11. uri.
M. B.

Danica Zavrl Žlebir

Brode - Ob tej priložnosti so
predstavili rezultate aktivno-
sti projekta Razvoj čebelar-
skih središč za izobraževa-
nje na Gorenjskem - ozaveš-
čanje mladih. "Lani smo se v
okviru Lokalne akcijske sku-
pine loškega pogorja prijavi-
li na program Leader, ki se
izvaja ob pomoči Evropske-
ga kmetijskega sklada za raz-
voj podeželja, nacionalnih
sredstev, denarja občine
Škofja Loka in lastnih sred-
stev Čebelarskega društva
Škofja Loka, poleg društva je
partner v projektu še Razvoj-
na agencija Sora. Lani poleti
smo v okviru projekta odprli
čebelarsko središče v Bro-
deh, od tedaj pa tu potekajo
izobraževalne dejavnosti," je
povedal predsednik Čebelar-
skega društva Škofja Loka
Marijan Novak. Ob novem
čebelarskem domu so opre-
mili tudi učni čebelnjak, iz-

delan je učni načrt za ozaveš-
čanje mladih o pomenu če-
belarstva za ohranjanje ras-
tlinstva v naravnem okolju.
Kot je povedal Marijan No-
vak, so februarja in marca le-
tos pripravili pet delavnic za
okoliške osnovne šole, mlade

so pričakovali tudi ob dnevu
odprtih vrat. Obiskovalci so
si najprej lahko ogledali učni
čebelnjak in prisluhnili pred-
stavitvi projekta, nato so se
zvrstile delavnice izdelovanja
dražgoških kruhkov, sveč in
drugih izdelkov, predstavili

so čebelarsko dejavnost, pri-
kazali film o Antonu Janši in
Petru Pavlu Glavarju ter pre-
davanje o apiterapiji, koristi
čebeljih pridelkov za zdravje
človeka, predavateljev Anto-
na Tometa in dr. Franca
Grošlja.

Čebelarji odprli vrata v Brodeh
Ob dnevu odprtih vrat v čebelarskem središču v Brodeh je bilo v petek več delavnic in predavanj.

Jasna Paladin

Kamnik - Tako trdi dolgolet-
ni jamar in pobudnik priza-
devanj za ozaveščanje obča-
nov o pomenu ohranjanja
kakovosti vodnih izvirov
Vido Kregar, ki je skupaj z
dijaki Šolskega centra Ru-
dolfa Maistra Kamnik in ne-
katerimi somišljeniki v to-
rek, ob svetovnem dnevu
voda, organiziral že tradicio-
nalni Festival pitne vode. Na
Glavnem trgu so pripravili
pokušino voda iz različnih
izvirov v občini Kamnik, po-
poldne pa so v prostorih
TIC-a pripravili še okroglo
mizo s predstavitvijo proble-
mov onesnaženja glavnega
vodovodnega zajetja Iverje.
"Jamarji sicer nismo pristoj-
ni za meritve in analize, če-

prav imamo edini v Sloveni-
ji znanje in opremo za
spremljanje stanja podzem-
nih in izvirskih voda. Naše
analize kažejo, da so izviri v
Kamniški Bistrici neoporeč-

ni, a voda v javnem vodovo-
du vsebuje fekalije, zato tudi
je vse bolj klorirana, saj je od
izvira do zajetja Iverje kar
nekaj stanovanjskih in go-
stinskih objektov, ki vodo

onesnažujejo," opozarja Kre-
gar in dodaja, da rešitev ni v
majhnih čistilnih napravah,
ampak v popolni prepovedi
kakršnih koli iztokov. Zbra-
ni so se strinjali, da bi mora-
li država in občina veliko
bolj zaščititi tudi izvir Kam-
niške Bistrice, ki bi moral
biti opredeljen kot zaledje
vodovoda. Prepoved kopa-
nja sicer velja, a nadzora ni.
Na to je opozorila tudi pod-
županja in državna poslan-
ka Julijana Bizjak Mlakar:
"Na težavo sem že večkrat
opozarjala na ministrstvih, a
na državni ravni vlada pre-
pričanje, da izvira ne smejo
fizično zapreti in da občas-
no kopanje ljudi in psov ne
more predstavljati nevar-
nost za zdravje ljudi, ki to
vodo pijejo." 

Je kamniško vodovodno zajetje onesnaženo?
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Redki posamezniki, ki so se udeležili okrogle mize ob 
dnevu voda, so se strinjali, da se v Kamniku pomena čiste
pitne vode še premalo zavedajo.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Vročica pred današ-
njo kvalifikacijsko nogometno
tekmo za uvrstitev na evropsko
prvenstvu je že na vrhuncu,
naši reprezentanje so od pone-
deljka zbrani na Ptuju, včeraj
pa so že preizkusili tudi zeleni-
co v Stožicah. V Ljubljano so
pripotovali tudi Italijani, ki so
vodilni v naši skupini, saj so
najprej premagali reprezen-
tanci Estonije in Ferskih oto-
kov, igrali neodločeno s Sever-
no Irsko ter za zeleno mizo s
3:0 dobili prekinjeno tekmo s
Srbijo. Naša reprezentanca, ki
je najprej izgubila s Severno Ir-
sko, izenačeno igrala s Srbijo,
premagala Ferske otoke in na-
zadnje v gosteh Estonijo, je na
lestvici na drugem mestu.

Kljub temu da so trikratni
svetovni prvaki danes v Stoži-
cah favoriti, pa naši še malo ne
mislijo na poraz. "Na nas sa-

mih je, da dokažemo, da smo
lahko enakovredni naspro-
tnik. Izziv je velik, štadion bo
poln in vsi se zavedamo naše
odgovornosti," pravi selektor

Matjaž Kek, ki ga skupaj z eki-
po nato že v torek čaka še tek-
ma s Severno Irsko v Belfastu:
"Sedaj so vse naše misli
usmerjene na tekmo z Italija-

ni, imamo pa tudi svoje adute
in želimo si dober rezultat. O
Belfastu bomo razmišljali od
jutri naprej," tudi dodaja se-
lektor.

Junaško v boj z Italijani
Danes zvečer bodo razprodane Stožice priča nogometnemu dvoboju med izbranci Matjaža Keka 
in štirikratnimi svetovnimi prvaki iz Italije.

Tudi za tekmo s Severno Irsko so v ekipi Gorenjci Josip Iličič, Bojan Jokič in Aleksander
Radosavljevič (na sliki). / Foto: Gorazd Kavčič

Vilma Stanovnik

Kranj - Pred tednom dni se
je začela končnica letošnje-
ga državnega hokejskega
prvenstva. Po zmedi, ko sta
sodelovanje odpovedali eki-
pi Maribora in Jesenice
mladi, v dveh skupinah
skupaj igra le šest ekip. V 1.
krogu je ekipa Tilie Olimpi-
je z 8:1 premagala Slavijo,
ekipa HDD Bled pa je z
0:14 izgubila z Acronijem
Jesenicami. V drugem kro-
gu je ekipa Acronija Jesenic
s 5:2 premagala HK Olim-
pijo, kranjski Triglav pa je,
po vodstvu z 0:3, na koncu
po podaljšku s 4:3 izgubil s
Slavijo. 

Minulo sredo so nato
moštva odigrala že tretji

krog, derbi pa je bil v Kra-
nju, kjer so domači hokeji-
sti prek Anžeta Markoviča
povedli, nato pa so gostje iz

ekipe Tilie Olimpije izena-
čili. Rezultat 1:1 je bil vse do
57. minute, ko so zmajčki
povedli z 2:1, končni rezul-

tat 3:1 pa so Ljubljančani
postavili ob koncu tekme,
ko so zadeli prazna Trigla-
vova vrata. 

V četrtem krogu, ki se je
včeraj začel s tekmo med
Acronijem Jesenicami in
HDD Bled, bo danes še tek-
ma med Slavijo in Tilio
Olimpijo, 5. krog pa bo na
sporedu v nedeljo, ko se bo-
sta pomerili ekipi Triglava
in Slavije ter HK Olimpije
in Acronija Jesenic. Zadnji
krog pred finalom bo v to-
rek, ko sta para Tilia Olim-
pija - Triglav in HDD Bled -
HK Olimpija. Po koncu
tega dela bosta prvouvršče-
ni ekipi vsake skupine na-
predovali v finale, drugou-
vrščeni pa se bosta pomeri-
li za tretje mesto. 

Hokejisti Triglava klonili šele na koncu

Hokejisti Triglava (v modrih dresih) so se v sredo dobro
upirali ekipi Tilie Olimpije, na koncu pa so ostali brez 
točke. / Foto: Matic Zorman

Delavnice 
za mojstrovalce!

Teme:

OBI Kranj ob 10. uri.

Na delavnicah boste izvedeli vse (in še več), kar morajo vedeti pravi mojstrovalci: 
od nasvetov in trikov, do predstavitve orodja in materialov. Veselimo se vaše udeležbe!

Kranj 

Mladinci v Skopje

Mladinska vaterpolska reprezentanca letnika 1994 in mlajši, ki
jo vodita Tadej Peranovič in njegov pomočnik Uroš Štuhec, je
včeraj zjutraj odpotovala na mednarodni turnir Makpolo v
Skopje. Na turnirju poleg reprezentance Slovenije nastopajo
še mladi vaterpolisti Romunije, Bolgarije in domače Make-
donije. Trenerja Peranovič in Štuhec bosta na turnirju lahko
ugotovila, kako je pripravljena reprezentanca, ki jo v začetku
aprila čaka kvalifikacijski turnir za uvrstitev na evropsko prven-
stvo, ki bo od 11. do 18. septembra na Reki. V reprezentanci so:
Gašper Žurbi, Martin Stele, Nik Nikoli, Sebastjan Novak (vsi
Kamnik), Uroš Fabič, Rene Černeka (oba Rokava Koper),
Robert Selan (Olimpija), Žan Batistič, Gašper Francelj, Staš
Markovič, Jure Stojanovič, Jaka Štirn, Luka Jaklič, Tim Pičulin
(vsi Triglav) in Luka Globovnik (Branik). Na turnirju sodeluje-
ta dve reprezentanci, ki bosta našim mladim upom konkuren-
tki tudi na kvalifikacijskem turnirju za uvrstitev na evropsko pr-
venstvo v Litvi. To sta Romunija in Makedonija. J. M.

Kranjska Gora

Smučarji in smučarke za naslove prvakov

Danes in jutri se bodo naši smučarji in smučarke pomerili
za naslove državnih veleslalomskih in slalomskih prvakov in
prvakinj. Tako bosta SZS in ASK Kranjska Gora danes v
Kranjski Gori organizatorja veleslaloma. Start ženske tekme
bo ob 9. uri, moški pa se bodo po progi spustili takoj po
prvem teku žensk. Jutri bodo tekmovalci in tekmovalke lovili
še slalomska naslova, prizorišče tekem, ki jih organizirata
SZS in SK Branik Maribor, pa bo Ribnica na Pohorju. Žens-
ki slalom se bo začel ob 9. uri, moški pa bodo znova
nastopili takoj za prvim tekom žensk. Lani sta naslova ve-
leslalomskih prvakov osvojila Tina Maze in Miha Kürner, v
slalomu pa sta bila najboljša Ana Drev in Matic Skube. V. S.

Kranj

Lokostrelci začeli z novo sezono

Kar 160 slovenskih lokostrelcev iz 24 klubov se je zbralo na
prvi tekmi nove sezone na prostem, ki je potekala v Srednji
vasi na Dolenjskem. Tekmovanje je hkrati štelo kot eno od
izbirnih za sestavo reprezentance, ki bo Slovenijo konec av-
gusta zastopala na FITA 3-D svetovnem prvenstvu. Absolut-
ni zmagovalci med moškimi so postali: v dolgem loku An-
ton Klančar, v instinktivnem loku Marjan Kocman (oba Tur-
jak), v golem loku Marjan Podržaj (Šenčur), s samostrelom
Janko Pinter (Indiana), z lovskim lokom Oku Oku, s ses-
tavljenim lokom pa Jože Ravnjak (oba Koroška). Med žen-
skami je v golem loku zmagala Andreja Izgoršek (Šenčur), v
sestavljenem loku Dragica Tofaj Gutman (Amor), v dolgem
loku pa Mateja Sivec (Turjak). V. S.

Rudno polje

Od sezone se bodo poslovili na Pokljuki

Slovenske biatlonke in biatlonci bodo po zadnjih tekmah
svetovnega pokala v Oslu letošnjo zimsko sezono sklenili z
nastopi na državnem prvenstvu in slovenskem pokalu na
Pokljuki. Tako so se včeraj popoldne že pomerili na
posamični tekmi, jutri ob 10. uri jih čaka tekma v šprintu, v
nedeljo, s startom ob 10. uri, pa se bodo pomerili še na za-
sledovalni tekmi. V. S.

Škofja Loka

Jutri odločitev 
o državnem prvaku

Jutri ob 15. uri bo na baliniš-
ču na Trati povratna tekma
med domačo Lokateks Trato
in Luko Koper, ki odloča o le-
tošnjem državnem prvaku.
Na prvi tekmi v Kopru so sla-
vili domačini z 12:10. Končni
zmagovalec bo ekipa, ki bo
imela boljši skupni rezultat
obeh tekem za prvaka. S. Š.

Hotavlje 

Nova sezona Hotaveljske grče

Športno društvo Marmor Hotavlje tudi letos pripravlja tradi-
cionalno akcijo Hotaveljska grča, katere namen je popestri-
ti rekreativno dejavnost v občini Gorenja vas - Poljane.
Nova, že sedemnajsta, sezona se bo začela jutri, v soboto,
26. marca, z nočnim pohodom na Sv. Urbana. Udeleženci
se bodo ob 18. uri zbrali na parkirišču rudnika urana Žirovs-
ki vrh. Pohodu bo 27. aprila sledil tek oziroma hitra hoja pri
Domu na Slajki, 8. maja bo organiziran pohod na Blegoš,
22. maja kolesarjenje (25 kilometrov), 5. junija bo orga-
niziran pohod na Porezen, 4. septembra pohod pre-
senečenja, 2. oktobra pohod na Hrastov grič in Javorč, zad-
nja aktivnost pa bo 15. oktobra tradicionalni Urekov pohod
na Goro. Novembra bo slovesen zaključek s podelitvij priz-
nanj in družabnim srečanjem. Ob Hotaveljski grči bo za še
bolj športno navdušene letos že sedmič potekala tako ime-
novana Super grča, ki je primerna predvsem za tiste, ki želi-
jo biti aktivni vse leto. Vse, ki bi radi o zanimivem športno-
rekreativnem druženju izvedeli še več, vabijo, da si o akciji
in dejavnosti Športnega društva Marmor Hotavlje ogledate
na spletni strani www.sdmh.si. V. S.
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Simon Šubic

Tacen - Motoristov je na slo-
venskih cestah vedno več in
to ne samo ob koncih tedna
in v lepem vremenu, temveč
tudi v neugodnih vremen-
skih pogojih, je opozoril
Matjaž Leskovar iz Sektorja
prometne policije in med
policijskimi aktivnostmi iz-
postavil dve ključni. "Prva je
preventivna aktivnost, ki jo
bo policija izvajala na pova-
bilo različnih moto klubov in
društev. Njen namen je, da
se jih motoristi udeležijo in
se sami praktično preizkusi-
jo na poligonu ob svetovanju
policistov inštruktorjev. Dru-
ga aktivnost pa je skoncen-
triran sistematičen nadzor
nad večkratnimi kršitelji
cestnoprometnih predpisov.
Izvajali ga bomo sistematič-
no, zoper te kršitelje pa
bomo dosledno ukrepali
tudi z zasegom motornega
kolesa," je napovedal. Ker
ugotavljajo pri motoristih
vedno večjo prisotnost alko-
hola v organizmu, predvsem
v primerih hujših promet-
nih nesreč, bodo po Lesko-
varjevih besedah policisti ob
odkrivanju hujših cestno-
prometnih predpisov obvez-
no odredili tudi preizkus al-
koholiziranosti. Lani so sicer
večkratnim kršiteljem zase-
gli 259 motornih koles,
predlani pa 180. 

Leskovar je pozval tudi k
strpnosti in sožitju med raz-
ličnimi udeleženci v cest-
nem prometu: "Zmotno je
mišljenje, da so motoristi
divjaki. Določen odstotek je
tudi takšnih, tako kot vozni-
kov osebnih avtomobilov.
Večina motoristov pa so ude-
leženci, ki se vozijo po pred-

pisih, a žal zaradi različnih
okoliščin vseeno pride do
prometnih nesreč. Vsi ude-
leženci v cestnem prometu
bi zato morali pokazati za-
dostno mero strpnosti do
ostalih. Motoristi so nena-
zadnje poleg pešcev in kole-
sarjev najbolj ogroženi ude-
leženci v cestnem prometu."

Direkcija RS za ceste je le-
tos izdala novo, že tretjo pu-
blikacijo za motoriste z na-
slovom Ne spreglej! Umet-
nost se je ustaviti, ki so jo
pripravili v sodelovanju s po-
licijo in urednikom revije
motoSi Mitjo Gustinčičem.
Poleg brošure bodo kot 
dodatno opozorilo vozni-
kom na določenih lokacijah
postavili preventivne table
"nevaren odsek" in "pozor,
črna točka" ter jeklene var-
nostne ograje in dodatne 
lamele za motoriste. Preno-
vili so tudi spletno stran
www.supermotorist.si, kjer

so objavljeni številni koristni
napotki, opozorila, tehnični
ukrepi za večjo prometno
varnost, publikacije in drugo
gradivo.

Svoje aktivnosti je pripra-
vila tudi Javna agencija RS za
varnost prometa, ki bo poleg
medijske kampanje Ne spre-
glej, trikrat poglej izvedla še
različne preventivne aktivno-
sti na lokalni ravni, kot so
prometne delavnice po sred-
njih šolah, delavnice za mo-
toriste v organizaciji moto-
klubov in policije, tekmova-
nja Kaj veš o prometu, akcija
Bistro glavo varuje čelada za
voznike koles z motorjem in
drugo, je napovedal Tomaž
Svetina. Maja bodo posneli
tudi dokumentarno oddajo o
večji varnosti motoristov, na-
črtujejo pa tudi strokovno
praktično obnavljanje znanja
članov izpitnih komisij, ki
ocenjujejo vožnjo enosled-
nih vozil. 

Začetek sezone je velika
past za motoriste, saj se ti na
ceste vrnejo po polletnem
premoru, zaradi katerega so
že izgubili del izkušenj in pra-
vi občutek za vožnjo, po drugi
strani pa so nanje pozabili
tudi ostali vozniki, ki jih lahko
zato hitreje spregledajo, je
opozoril odgovorni urednik
revije motoSI Mitja Gustin-
čič. Pohvalil je izid nove pu-
blikacije za motoriste, saj ta
razsvetljuje določene proble-
me v vožnji motoristov, jim
svetuje, kako odpeljati ovinke,
kako zavirati ... Biti izkušen,
biti v svetlih barvah in iti na
ustrezen tečaj varne vožnje,
so stvari, ki bi jih moral po
njegovem upoštevati vsak
motorist. "Motoristi morajo
nekaj narediti za sebe, da jim
bo jutri boljše. Pojdite na tečaj
varne vožnje. Če si ga ne mo-
rete privoščiti, pa poskusite
odpeljati osmico vsaj na do-
mačem dvorišču," je dejal. 

Prvi dnevi past za motoriste
Pomlad je tu, toplejši dnevi pa so na ceste že privabili prve motoriste, zato policija v sodelovanju z
drugimi organizacijami ob začetku motoristične sezone (do 12. aprila) pripravlja številne aktivnosti,
ki naj bi prispevale k izboljšanju varnosti motoristov v cestnem prometu. Predstavili so jih v sredo na
avtopoligonu Policijske akademije v Tacnu.

Policija poziva k strpnosti na cestah in sožitju vseh udeležencev prometa. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Kranj - Spomladi se začno
tudi številna kmetijska
opravila na poljih, pri kate-
rih se pogosto uporabljajo
traktorji, traktorski pri-
ključki in priklopna vozila.
Policija ob tem voznike
traktorjev opozarja na pre-
vidno in odgovorno vožnjo
ter upoštevanje cestnopro-
metnih predpisov in dru-
gih pravil. "Vsak traktor
mora biti registriran in teh-
nično brezhiben, prižgane

mora imeti luči podnevi in
ponoči, pa tudi čiste luči in
odsevnike, da so na cesti
vidni," opozarja višji poli-
cijski inšpektor Anton Hri-
bar iz Sektorja prometne
policije. 

Traktor naj vozi voznik z
veljavnim vozniškim dovo-
ljenjem kategorije F, ki je
usposobljen za delo s trak-
torjem in traktorskimi pri-
ključki ter ni pod vplivom
alkohola ali mamil. "Na
traktorju se lahko prevaža
le toliko oseb, kolikor je se-

dežev, na priključkih pa
oseb ni dovoljeno prevažati.
Prevoz oseb je dovoljen le
za nalaganje in razlaganje,
te osebe pa morajo sedeti
na trdi površini znotraj
stranic priklopnega vozila,"
razlaga Hribar. 

Pri vključevanju v pro-
met naj se vozniki traktor-
jev prepričajo, da je cesta
prosta v zadostni razdalji,
da bo vključevanje v pro-
met varno. Pri vožnji z ne-
utrjenih površin na cesto je
treba kolesa vedno očistiti,

da zemlja ali blato ne pada-
ta na cesto. Onesnaženo ce-
sto je treba nemudoma oči-
stiti. Če tega ne stori ali ne
more storiti onesnaževalec
sam, cesto na njegove stro-
ške očisti redni vzdrževalec
ceste. "Vsekakor bi vsem
svetoval, naj pri vožnji in
delu s traktorjem upošteva-
jo vsa tehnična navodila za
traktor, priklopnike in pri-
ključke ter spoštujejo vsa
druga navodila in predpise
s področja varstva pri delu,"
še svetuje Hribar. 

S traktorjem na cesto
Pri vožnji in delu s traktorjem naj vozniki upoštevajo vsa tehnična navodila za traktor, priklopnike in
priključke ter spoštujejo predpise varstva pri delu, svetuje policija.

Mengeš

Ropar s pustno masko

V ponedeljek okoli 18. ure so policijo obvestili o ropu v de-
narni ustanovi v Mengšu. Vanjo je malo prej vstopil nezna-
ni moški in z grožnjo, ki jo je podkrepil s pištolo, od zapo-
slenih zahteval denar. Zaposleni so mu izročili nekaj sto ev-
rov gotovine, nakar je storilec prostore zapustil v smeri pro-
ti pokopališču. Pri dejanju ni bil nihče telesno poškodovan.
Ropar je bil visok med 165 in 170 centimetri, suhe postave.
Oblečen je bil v svetlejši pulover in trenirko temnejših barv,
na glavi je imel pustno masko.

Kranj

Pri sebi je imel travo

Med kontrolo prometa v Kranju so policisti v torek popol-
dne ustavili osemnajstletnega Kranjčana, pri katerem so 
našli manjšo količino rastline, za katero sumijo, da gre za
konopljo. Policisti so snov zasegli in jo poslali v analizo. Če
bo ta potrdila sum, da gre za drogo, bodo zoper Kranjčana
podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Lesce

Zaseg električnega kabla

V torek zvečer so policisti pri kontroli prometa v Lescah kon-
trolirali 44-letnega voznika kombiniranega vozila iz okolice
Radovljice. Ugotovili so, da je imel v prtljažnem prostoru
okoli 65 metrov različnih visokonapetostnih kablov. Zaradi
suma, da kabli izvirajo iz kaznivega dejanja, so policisti ka-
ble zasegli. Če bodo v nadaljevanju postopka sum potrdili,
Radovljičana čaka kazenska ovadba.

Kranj

V spalnici ukradla denar

V ponedeljek popoldne je v stanovanje 83-letne občanke pri-
šla neznana ženska, ki se je predstavila kot zavarovalniška
agentka. Slednja je izkoristila nepozornost oškodovanke in
ji odtujila okoli tristo evrov, ki jih je imela spravljene v spal-
nici, so sporočili s policije.

Jesenice

Ogoljufal prodajalko

V zlatarno na Jesenicah je v ponedeljek zvečer vstopil nezna-
nec in ogoljufal prodajalko. Z izgovorom, da kupuje uhane
za okoli dvajset evrov, je le-te hotel plačati najprej z bankov-
cem za petsto evrov, nato pa z 200-evrskim bankovcem.
Prodajalka je slednjega vzela in mu vrnila ostanek denarja.
Potem se je neznanec premislil in vrnil uhane in denar, pro-
dajalka pa mu je vrnila dvesto evrov. Ko je pregledala obra-
čun, je ugotovila, da manjka okoli 75 evrov. Neznani goljuf
je star med 35 in 40 leti, visok okoli 170 centimetrov, temnih
las s čelno plešo, oblečen je bil v črno jakno in črne hlače.
Govoril naj bi romunsko. 

Kokrica 

V blagajni našli denar

V noči na torek so neznani storilci vlomili v poslovni prostor
na Kokrici pri Kranju. Z uporabo sile so vstopili v več pisarn.
V eni so našli kovinsko blagajno, v njej pa dva tisoč evrov
gotovine, ki so jih vzeli s seboj. S. Š.

Jesenice

Vlak povozil moškega

V ponedeljek zvečer je na Jesenicah vlak do smrti povozil
moškega. Policisti so pri ogledu kraja ugotovili, da je vlak
povozil 56-letnega Jeseničana, ki je tire prečkal zunaj prehoda.

Šenčur

Poziv pričam

V ponedeljek okoli 7.45 se je na lokalni cesti Luže-Šenčur pri
nogometnem igrišču v Šenčurju pripetila prometna nesreča,
v kateri je bil udeležen kolesar in voznica osebnega avtomo-
bila znamke Renault Clio modre barve. Zaradi razjasnitve
okoliščin nesreče policija naproša morebitne priče, da po-
kličejo na 113 ali Policijsko postajo Kranj (04/233 64 00). S. Š.
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Ne želijo supermarketne kulture

V državnem zboru je že predlog
novega zakona o štipendiranju.
Stran 14

Večni koledar papežev - knjiga,
v kateri ima vsak dan v letu 
svojega papeža. Stran 19

Strani 16, 17Tomo Križnar, svetovni popotnik in humanitarni delavec, je na 108. Glasovi preji predstavil novo knjigo Nafta in voda. / Foto: Gorazd Kavčič

V Sloveniji in Avstriji deluje 
več društev medsebojnega 
prijateljstva. Stran 19
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Aktualno

Suzana P. Kovačič

Kaj bistvenega prinaša pred-
log novega Zakona o štipen-
diranju, ki ureja tudi držav-
ne štipendije, ki so name-
njene dijakom in študentom
iz socialno šibkejših družin?

"Največja novost je ta, da
smo zvišali vstopni cenzus
za pridobitev državne štipen-
dije. Mesečni dohodek dru-
žinskega člana ne bo smel
presegati 64 odstotkov neto
povprečne plače v Sloveniji,
kar je 621 evrov, trenutno pa
cenzus znaša 402 evra na
družinskega člana. To je kar
velika razlika."

Kaj vse boste upoštevali pri
vstopnem cenzusu?

"V premoženje osebe se
šteje nepremično premože-
nje, osebna in druga vozila,
vodna plovila, lastniški deleži
gospodarskih družb ali za-
drug, vrednostni papirji, po-
tem denarna sredstva na
transakcijskem ali drugem
računu, kadar ne predstavlja-
jo dohodka skladno s prvim
odstavkom 12. člena tega za-
kona, ki se po tem zakonu
upošteva pri ugotavljanju
materialnega položaja, hra-
nilne vloge in druga denarna
sredstva po izjavi posamez-
nika ter drugo premično pre-
moženje."

Pohvalna zaveza, a kaj, če v
državni blagajni ne bo de-
narja za vse upravičence?
Predvidevam, da se število
upravičencev veča glede na
slabšo ekonomsko situacijo
v državi v zadnjih letih.

"Glede na simulacije izra-
čunov, ki so bili pripravljeni
za namen priprave novega
zakona, so potrebna sredstva
zagotovljena."

Dijaki, ki so upravičeni do
državne štipendije, naj te
ne bi več prejemali nepo-
sredno, ampak bi jo izplače-
vali njihovim staršem v ob-
liki otroškega dodatka.

"Zakon o uveljavljanju pra-
vic iz javnih sredstev določa v
svojem delu, da so do držav-
ne štipendije upravičeni sta-
rejši od 18 let, torej študenti,
mlajši pa so upravičeni samo
do povišanega otroškega do-
datka. Očitek dijakov in štu-
dentov je, da ukinjamo dr-
žavne štipendije za mladolet-
ne dijake, kar pa ne bo drža-
lo, saj smo izračunali, da je
velika potreba po otroških
dodatkih ravno do osemnaj-
stega leta, potem strmo upa-
de. En razlog je tudi ta, da so

dijaki namenjali štipendijo
za druge potrebe."

Tudi starši lahko namenijo
ta denar, ki pripada dijaku,
v drug namen.

"Res je, ampak starši odgo-
varjajo za otroka, ki je mlajši
od osemnajst let in so ga po
zakonu dolžni preživljati in
mu omogočiti pogoje za
uspešno dokončanje izobra-
ževanja. Dijaška organizacija
ugovarja, da po Zakonu o de-
lovnih razmerjih lahko za-
čneš delati pri petnajstih le-
tih. Že, a če začneš delati pri
tej starosti, si zaposlen in ni-
maš pravice do drugih dodat-
kov. Govoriva pa o tem, da
želimo kompleksno urediti
socialni del teh transferjev,
da poskrbimo za pravično
razdelitev otroških dodatkov
in drugih subvencij ter da dr-
žavne štipendije dobijo tisti
študentje, ki jih resnično po-
trebujejo. Pri štipendijah
smo ohranili dodatek za izo-
braževanje zunaj kraja stal-
nega bivališča, dodatek za
uspeh in dodatek za štipen-
diste s posebnimi potrebami.

Upravičeni do državne šti-
pendije bodo po novem štu-
dentje vse do 28. leta starosti,
saj nekateri začnejo študirati
kasneje. To seveda ne pome-
ni, da študent trikrat zame-
nja fakulteto, ampak da red-

no študira. Ne bomo pa več
štipendirali doktorskega štu-
dija (3. bolonjske stopnje).
Naš argument je, da so dr-
žavne štipendije namenjene
temu, da pomagamo social-
no ogroženim in da z drugi-
mi štipendijami spodbujamo
študente, da končajo v roku
in se zaposlijo. Saj lahko štu-
dentje kandidirajo tudi za
druge štipendije, na primer
za t. i. namenske štipendije."

Dopuščate tudi možnost
prejemanja več štipendij
hkrati.

"To je bila ena od zahtev
"črne srede", protesta štu-
dentov leta 2006. Rekli so,
da je problem obstoječega
zakona v tem, da če ima ne-
kdo državno štipendijo, ne
more imeti hkrati še Zoisove
za nadarjene ali kadrovske.
Se strinjam, zakaj ne bi mo-
gel dijak, študent dobivati
več štipendij, ki so si po na-
menu različne? Za zgornjo
mejo smo določili 400 evrov.
To tudi pomeni, da če bo ne-
kdo dobival Zoisovo štipen-
dijo in hkrati kadrovsko ter
še državno in bo s tem prese-
gel limit 400 evrov, bomo do
tega zneska začeli najprej od-
števati državno štipendijo,
zato da bomo ta presežek
lahko razporedili med druge
socialno šibkejše."

Zakaj želite zaostriti kriteri-
je za dodeljevanje Zoisovih
štipendij?

"Trenutno so upravičenci
do Zoisove štipendije vsi ti-
sti, ki imajo petice in na šoli
pridobijo status nadarjenega
učenca po presoji učitelja.
To ni pravi model odličnosti.
Nekdo, ki je zdaj spoznan po
konceptu nadarjenosti in
ima same petke, pomeni
lahko samo to, da je visoko
storilen in ni nujno, da je
tudi dejansko nadarjen. Tre-
nutno imamo v Sloveniji pri-
bližno 14 tisoč Zoisovih šti-
pendistov, dijakov in študen-
tov skupaj. To je zelo velika
številka. Samo Nemci imajo
podoben model štipendira-
nja nadarjenih v Evropi, pa
še oni imajo zaostrene pogo-
je, dijak oziroma študent
mora biti res nekaj posebne-
ga. Besedo "ali" bomo zdaj
pri pogojih zamenjali z bese-
do "in", torej bomo pri novih
vlagateljih za Zoisove štipen-
dije upoštevali sočasno iz-
polnjevanje treh kriterijev:
nadarjenosti in povprečja in
posebnega dosežka. Ustano-
vili bomo tudi delovno sku-
pino, ki jo bomo sestavljali
predstavniki ministrstev za
delo, za šolstvo in visoko šol-
stvo, in bomo Zoisove šti-
pendije na novo definirali v
roku dveh let."

Kdo bo upravičen do štipen-
dije za deficitarnost?

"Imamo deficitarne pokli-
ce in panoge, za katere se je
izkazalo, da ni ne ponudbe
ne povpraševanja po kadrov-
skih štipendijah. Želimo
spodbuditi kadrovske šti-
pendije za deficitarne pokli-
ce, če pa je dijak na svojem
področju ne dobi, mu bomo
dali štipendijo na ministr-
stvu, če bo v politiki štipen-
diranja poklic opredeljen kot
deficitaren."

Koliko je sploh še ponudbe
in povpraševanja po kadrov-
skih štipendijah?

"Preko regijskih štipendij-
skih shem je okrog tri tisoč
štipendij, preko javnega skla-
da za razvoj kadrov okrog
1900. V resnici malo štipen-
dij, vsaj iz našega vidika, ker
naj bi kadrovska štipendija
dala možnost zaposlitve,
neko varnost. V kadrovske
štipendije smo uvedli poseb-
nost, da bo moral kadrovski
štipendist pri štipenditorju
opraviti mesečno prakso en-
krat na leto, da se štipendist
seznani z bodočim delovnim
okoljem."

Tudi več štipendij hkrati
Predlog novega Zakona o štipendiranju je v državnem zboru. Irena Kuntarič Hribar, vodja Sektorja za
vseživljenjsko učenje in štipendiranje pri ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, pričakuje,
da bo zakon stopil v veljavo s prvim septembrom letos.

Irena Kuntarič Hribar / Foto: Tina Dokl

Martin Retelj, podpredsednik Dijaške organizacije
Slovenije: "Problem je predvsem v tem, da bo
zakon vzel državno štipendijo 16 tisočim dijakom,
ki bi jo morali imeti do konca izobraževalnega
programa, v zameno pa naj bi dobili otroški 
dodatek, ki je neprimerljiv s štipendijo, saj znaša
le približno 70 evrov, štipendija pa približno 150
evrov. Zaostrili se bodo tudi pogoji za pridobitev
Zoisove štipendije, kar pomeni še manjše število
Zoisovih štipendistov."

Maršenka Marksel, predsednica Odbora 
Študentske organizacije Slovenije za socialna in
zdravstvena vprašanja: "Novi zakon ne bo 
dosegel svojega namena, saj bo namenjeno 
premajhno število štipendij za študente (10 tisoč),
mnogo več dijakov pa bo ostalo brez nje (16 tisoč).
Novi zakon poostruje možnosti pridobitve 
štipendije, do državne štipendije bodo upravičeni
le še študenti 1. in 2. bolonjske stopnje, 
poostrujejo se pogoji za pridobitev Zoisove 
štipendije, uvajajo se nove štipendije namesto
dodatka za deficitarne poklice, ki se niti ne bodo
podeljevale vsako leto, kadrovske štipendije
bodo še vedno v premajhnem obsegu. S tem ko
se zvišuje cenzus, se dodajajo tudi postavke, ki
se upoštevajo pri izmeri dohodka družine; poleg
premoženja se bo v cenzus upoštevalo tudi 
študentsko delo v celoti, brez olajšav. Ravno 
zaradi tega bodo študenti, ki so v preteklosti
opravljali študentsko delo kot nadomestek ali
dopolnilo k premajhni državni štipendiji, po vsej
verjetnosti sedaj zelo blizu tega, da tudi ta višji
cenzus presežejo in bodo ostali brez štipendije."

Primer izračuna za pridobitev državne
štipendije: trije družinski člani - mama,
oče, vlagatelj (študent). Mesečni neto
dohodek mame je 800 evrov, mesečni
neto dohodek očeta je 800 evrov, 
vlagatelj je brez mesečnih dohodkov.
Mesečni neto dohodek družine je 
1600 evrov, iz česar sledi, da je mesečni
dohodek na družinskega člana 533,33
evra, kar pomeni, da predstavlja 53,9
odstotka neto povprečne plače in je 
vlagatelj upravičen do 70 evrov 
osnovnega zneska štipendije. 
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Miha Naglič

Pred leti sem nekje prebral,
da je Tomo Križnar "svetovni
popotnik, mirovnik, humani-
tarec, potopisec in idealist".
Ob Glasovi preji z njim pa
sem sam spoznal, da je res
vse to in morda še kaj v eni
osebi. S svojimi prizadevanji
za varstvo temeljnih človeko-
vih pravic staroselcev v Suda-
nu se je uvrstil na vrh svetov-
nega seznama posamezni-
kov, ki so v tem oziru odigra-
li najvidnejšo vlogo, med
zvezdniške osebnosti, kakrš-
ne so Leni Riefenstahl (1902-
2003), Mia Farrow, George
Clooney in še kdo. S seboj je
potegnil tudi nekatere najvid-
nejše Slovence, zlasti pred-
sednika Janeza Drnovška
(1950-2008). Ko se je ta odlo-
čil, da gre še sam v Sudan, se
je Busheva državna sekretar-
ka Condoleezza Rice hudo
razjezila in mu napisala uža-
ljeno pismo v slogu: Kdo pa
ste, kaj se pa greste ...

Ko sem dan po Preji tuhtal,
kako naj zastavim to pisanje,
me je obšlo vprašanje spomi-
nu: ali si ni že v prejšnjih ča-
sih neki drugi Slovenec prav
v Sudanu prizadeval, da bi
tamkajšnji ljudje živeli bolje -
tako da bi postali kristjani?
Ja, to je bil legendarni misijo-
nar in raziskovalec Ignacij
Knoblehar (1819-1858), Dole-
njec iz Škocjana pri Mokro-
nogu, iz Rima poslan v afri-
ški misijon v Sudanu, na te-
danjo in sedanjo mejo med
arabsko in črno Afriko. Na
pot je šel iz Kaira, septembra
1847 in februarja naslednje
leto prispel do Kartuma. Tu
ga je posebej prizadelo su-
ženjstvo oziroma trgovina s
sužnji, s katero so se ukvarja-
li tamkajšnji Evropejci oziro-
ma kristjani. Zameril se jim
je, nanj so naščuvali tudi lo-
kalno oblast. Ko je hotel leta
1849 nadaljevati pot proti
jugu, so ga arabski in krščan-
ski trgovci s sužnji družno
zaustavili. Njegov misijonski
sodelavec Jernej Mažgon je
pisal škofu Slomšku: "To je
lahko razumljivo, ker večina
Evropejcev - z bridkostjo to
rečem - ne živi po božjih ne
po človeških in tudi ne po na-
ravnih postavah. Imenujejo
se kristjani, pa nočejo nič ve-
deti o Kristusu in tudi v ene-
ga Boga ne verujejo več.
Doma so iz tistega dela sveta,
kjer je sužnost prepovedana,
tukaj imajo pa moške in žen-
ske sužnje, jih uporabljajo,
kupujejo in prodajajo, vse to

zaradi lakomnosti, v sramoto
vsega krščanstva ..." Je danes
v bistvu kaj drugače?

Pozneje je Knoblehar po-
skusil še enkrat, ustanovil
misijonsko postajo v Gondo-
kori, 1800 km južno od Kar-
tuma, njegovo misijo je de-
narno podprl tudi cesar
Franc Jožef in postal njen po-
krovitelj. Misijonar je sestavil
celo slovarček jezika "Bar-
cev" in vanj prevedel nekate-
re temeljna krščanska bese-
dila, a nazadnje je moral od-
nehati. Njegovi sodelavci so
umirali od bolezni, umrlo jih
je 17 od 24. Ko se je vračal na
posvet v Rim, je med potjo v
Neaplju tudi sam nenadoma
umrl. Tomo Križnar na nek
način nadaljuje njegovo mi-
sijo v Sudanu; ne pokristja-
njuje, prizadeva si "le", da bi

rešil gola življenja staroselcev
pred genocidnimi Arabci.
Knoblehar je deloval proti za-
sužnjevanju, ki se z zapira-
njem teh ljudi v "zbirne cen-
tre" (beri: koncentracijska ta-
borišča) nadaljuje, izven njih
pa se godi genocid velikih di-
menzij. Starejše moške in
ženske pobijejo, dečke pre-
vzgajajo v janičarje, deklice
pa v arabske priležnice. 

Zakaj misijonar iz Naklega
počne, kar počne? Odgovar-
ja, da je bilo zanj odločilno ti-
sto, kar je moral videti v vasi
Kaka, 12. februarja 1979.
"Starci iz nubskega plemena
Mesakin Quisar so me vodili
čez griče in na vzhodni stra-
ni gora, tam, kjer se je v da-
ljavi ob jutrih videlo vse do
Nila, dan potem, ko se je
zgodilo, pokazali požgano,

izropano in pobito vas Kaka.
Edini tujec sem štel razseka-
na, ožgana, od hijen obgrize-
na trupla otrok, žena in mož
v vseh fazah razpadanja. 11.
februarja 1979 je v težko do-
stopni vasi Kaka, kjer se sre-
čujejo največje puščave in
največja močvirja na planetu,
umrlo več kot sto domači-
nov, ki so se tisočletja preživ-
ljali s skromnim kmetij-
stvom in si želeli samo to, da
bi jih svet pustil pri miru.
Goli ljudje, ki so preživeli
masaker, so povedali, da je
vas z velikih višin zbombar-
diralo letalo, ki je preletelo s
severa, in obupani spraševa-
li, zakaj? Tokrat Arabci očit-
no niso prišli po sužnje." Ko
je Tomo videl to tragedijo, se
je v njem nekaj prelomilo.
Pozneje je sprevidel tudi, da

svetovne politične in huma-
nitarne ustanove, ki bi mora-
le preprečiti taka dejanja,
tega največkrat ne storijo, še
več, v teh rečeh se gredo svo-
je igre, zavezane sebičnim
interesom in težnjam po
lastnih dobičkih. "Dalajlama
je v meni zbudil univerzalno
odgovornost: če ustanove ne
delujejo prav, moramo tisti,
ki se zavedamo, poseči v do-
bro trpečega človeštva sami."

Zakaj se vedno znova vrača
v Darfur? "Darfur je testni ka-
men za človeštvo podobno
kot Tibet. V Tibetu se preiz-
kuša, ali bo zmagalo sočutje
ali surovo nasilje. Če se bo
svet zavzel za omikane, olika-
ne ljudi v kožah na strehi sve-
ta, namazane z jakovo mast-
jo, zaudarjajoče po 'tsampi',
ki častijo boga sočutja, ki ima
nešteto rok, zato da bi lahko
čim več pomagal, se nam bo
to vrnilo. Tako kot se nam bo
vrnilo, če bomo dovolili, da
jih Kitajci predelajo v sebi po-
dobne proletarce. Darfur je
žrtvenik sveta, na katerem
žrtvujemo, ker mislimo, da
drugače ne gre. No, zdaj je
dovolj teh orožarjev. Zdaj je
dovolj teh bankirjev, ki so vse
zavozili. Ta vladavina naj se
neha in naj se da priložnost
modrim ljudem iz vseh kul-
tur, ki bodo skupaj mogoče
izumili rešitve za probleme,
ki smo jih zakuhali vsi - vse
kulture, vse družbe, vsi mi."
Ja, kaj naj rečem? Tak dober
in moder človek je bil Kno-
blehar, tak je tudi misijonar"
Tomo iz Naklega, a moralo bi
jih/nas biti več.

Križnarjev sudanski misijon
Sredi 19. stoletja je slovenski misijonar Ignacij Knoblehar v Sudanu ustanovil krščanski misijon in se v znamenju IHS zoperstavil
trgovini s črnimi sužnji. Novodobni "misijonar" Tomo Križnar, oprt na IKT (informacijsko-komunikacijsko tehnologijo), si je 
poldrugo stoletje pozneje postavil še težjo nalogo: zaustaviti genocid!

Tomo: "Darfur
je žrtvenik sveta,
na katerem 
žrtvujemo, ker
mislimo, da 
drugače ne gre.
No, zdaj je 
dovolj teh 
orožarjev. 
Zdaj je dovolj
teh bankirjev, ki
so vse zavozili. 
Ta vladavina
naj se neha in
naj se da 
priložnost 
modrim ljudem
iz vseh kultur, 
ki bodo 
skupaj izumili
rešitve ..."

Tomo Križnar / Foto: Gorazd Kavčič

Najnovejša Križnarjeva knjiga Nafta in voda / Foto: Gorazd Kavčič
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Boštjan Bogataj

Miha Naglič, voditelj Gla-
sovih prej, in Tomo Križnar
sta obiskovalcem 108. pogo-
vora v živo najprej predstavi-
la posnetke ljudstva Komo,
skritih in neznanih afriških
ljudi, ki še vedno živijo po za-
povedih prednikov, v sožitju
z naravo, živalmi in tudi pris-
tnimi medčloveškimi odno-
si. "Vsi so mi zatrjevali, da
nagcev, kot so Nube, ni več,
pa vendar me je potem gu-
verner province Južni Modri
Nil odpeljal do njih," pojas-
njuje Križnar. Afričani mu
zaupajo, da jih ne bo izkori-
stil, posilil, kupil ali prodal,
pobil oziroma jim storil kar-
koli hudega. Tako kot je šte-
vilnim podobnim storil velik
del sveta, ker so drugačni,
necivilizirani, ker so divjaki.
Njim in podobnim divjakom
Tomo Križnar pomaga s ce-
nenimi video kamerami in
drugo internetno tehnologi-
jo: "Naj svetu pokažejo, kakš-
ni so, samo da bodo prežive-
li in obdržali preprostost, ki
smo jo vsi mi v procesu civi-
lizacije že zdavnaj izgubili."

V Afriki nazadnje januarja

Pred kratkim so se ljudje
južnega dela Sudana odločili
za samostojnost in predstav-
ljajo upanje, da se lahko vojne
in genocid končajo. Ljudstvo
Kobe, ki smo ga gledali, pa bo
ostalo v Sudanu, v arabskem
delu. Doletelo jih bo šeriatsko
pravo in arabizacija. Tega se
bojijo, kot so se Arabcev bali
tudi na jugu. Turški trgovci v
svojih rokah držijo to največjo
afriško državo, z najdaljšo
reko in tudi najdaljšo držav-
ljansko vojno vse od odhoda
Britancev. Križnar je bil nazad-
nje v Afriki januarja. Kritičen
je do Amerike, ki si želi po-
drediti dežele z nafto, tudi
Južni Sudan. Tokrat je šlo
brez orožja, v Iraku, Afgani-
stanu, še prej Iranu, ni šlo. 

Grozno je, da ne spoštuje-
mo naših Indijancev, divja-

kov, da smo jih pobili v obeh
Amerikah, v Avstraliji, Novi
Zelandiji, Polineziji, med
Eskimi. Kar jih je ostalo, so
stlačeni v rezervate, še za
ljudstva, kot je Komo, Nube
in ob Južnem Modrem Nilu
ni nikomur mar. Tomo
Križnar je ogorčen. Z ljudmi
se trguje zaradi nafte. "Z
arabizacijo in šeriatskim
pravom bo konec vsega sta-
roselskega in tradicionalne-
ga. Arabci pravijo, da ne de-
lajo nič drugega kot Ameri-
čani, ki so Indijancem vzeli
zemljo, jih pobili ali spravili
v rezervate. Tudi oni želijo
počistiti Sudan, da bi lahko
zgradili letališča, avtoceste,
supermarkete, banke, ... In
ja, tudi goli ne smejo biti,"
na vprašanje kaj pomeni
uvedba šeriatskega prava za
stara ljudstva, odgovori Križ-
nar. A kaj, ko je za njih bolj
naravno biti nag, kot oble-
čen. Pravijo, če bi si bog že-
lel, da kaj skrijemo, bi se ro-
dili kosmati kot kamele, z
rogovi kot krave in parklji
kot osel, ... V tropskih pogo-
jih, kjer se v obleki zaredijo
molji, v stkanih oblekah uši,
bi potrebovali tudi milo. Se-
daj jih spere dež. Ko pač de-
žuje. In zakaj Arabce moti
golota? Ker so trgovci in bi
jim radi prodali obleke, čaj,
tobak, jih naredili odvisne
od dobrin, ki smo jih pri nas
že zdavnaj privzeli za običaj-
ne. Tako zapoveduje tudi
Koran.

Beg z zaprtimi očmi 

V Darfurju, o katerem v
Sloveniji zaradi Toma Križ-
narja veliko vemo, so doma-
čini, Furi že islaminizirani.
V tej pokrajini gre že vrsto let
za vojno kultur in vojno za
surovine, za vodo in nafto.
Pod gorovjem Darfurja je ve-
liko nahajališče vode, gore so
podobne gorenjskim in, če-
prav na robu Sahare, so ljud-
je blagoslovljeni z vsem, kar
lahko raste na Zemlji, vode
je v izobilju. "Prava vojna je

izbruhnila leta 2003, ko so
lokalni prebivalci začeli beža-
ti v gore zaradi klimatskih
sprememb. Pritiskali so na
izvire vode, saj se morajo bo-
riti za vsak kozarec nam tako
običajne tekočine. Vsi na
enem kupu, oboroženi in ne-
zmožni reševati konflikte na
miren način, so se začeli spo-
padati," pojasnjuje Križnar. 

Arabska vlada je podprla
le svoje in jim razdelila orož-
je. Po drugi strani pa so afri-
škim kmetom orožje razde-
lile svetovne velesile. Upo-
rabljajo jih za svojo vojno, za
nadzor nad nafto. Te je v
južnem Sudanu, v Nubskih
gorah, Darfurju, Čadu, vse
do Kameruna v izobilju.
Tako se prvi borijo za Kitaj-
ce, domači kmetje, ki se bo-
rijo za lasten obstanek, pa v
resnici za ameriške in evrop-
ske interese. 

Kaj pa Gorenjci?

Križnar v zadnjem mesecu
knjigo Nafta in voda pred-
stavlja skoraj vsak dan. Kako
jo sprejemajo bralci, poslu-
šalci, je vprašal Miha Naglič.
"Sam sem dolgo bežal pred
resnico in se nisem soočil z
njo. Zakaj pa bi se? Sedem
let sem s kolesom spoznaval
svet, povsod našel veliko le-
pega in se navdušil nad člo-
veštvom. Verjamem, da zara-
di bolezni med ljudmi ni
pravih reakcij. Poglejte Afga-
nistan. Mi smo tam izgubili
vse. Naših vojakov, naprav-

ljenih kot astronavti, nihče
ne spoštuje, kamenjajo jih.
Kitajci pa so ga po drugi stra-
ni že zavzeli s trgovino. Pri-
znajmo, da je bilo napačno
slediti gospodarjem vojne.
Morda bi res imeli cenejšo
nafto, če bi Bush zmagal v
Iraku. Ampak ni. Sedaj je čas
za srce!"

Nadaljuje, da civilizirani
svet ni sestavljen le iz osva-
jalcev in tatov, ampak tudi fi-
lozofov in znanstvenikov, ki
so dali svetu marsikaj dobre-
ga. "Ponosen sem, da sem
Evropejec, dedič civilizacije.
Hkrati pa se zavedam, da so
bili že domačini v Mezopota-
miji razglašeni za divjake.
Narobe je vse, ki niso znotraj
mestnih zidov, razglasiti za
divjake. Danes jih je le še
malo v svetu. Za en mezinec
na celem telesu. Zakaj bi ga
odrezali? Po 10 tisoč letih
imamo ekonomsko krizo,
socialno krizo, mi pa težko
sprejemamo te divjake in
jim celo pravimo teroristi," je
razočaran Križnar. 

Večina politikov pravi, da
niso za sodelovanje z Afriko.
Da so ljudje rasisti. Oblast-
niki pravijo, da bi ob njiho-
vem zavzemanju za sončne
elektrarne v Alžiriji, Libiji,
Sahari zleteli iz politike.
Zato bo najprej treba spre-
meniti odnos do Afrike sko-
zi pogovore, knjige, filme.
"Dovolj bo, če Gorenjci od-
premo srce in čutimo za be-
gunce iz Libije, Sudana, se-
vernega dela Afrike, pa So-

malijce, Darfurce. Dovolj bo,
da vas ujame njihova boleči-
na. To bo dalo politikom vo-
ljo za ukrepanje. Sicer bodo
Afričani izgubili še zadnje
zaupanje v nas," o naši vlogi
pove Tomo Križnar.

Dve veliki ženski 

Leta 1999 je spoznal Leni
Riefenstahl in jo prosil, da
bi znova obiskala Nube in
jih poskušala rešiti. "Kakšna
ženska! Bila je desna roka
Adolfa Hitlerja in snemala
filme, ki jih je še danes ne-
varno gledati. Pa je imela
pogum in po zaporu pov-
sem spremenila mnenje ob
pogledih na slike zločinov iz
koncentracijskih taborišč.
Zgrozila se je nad industrij-
skim ubijanjem in zato zbe-
žala k Nubam. Slikala njiho-
vo prvinskost, goloto. Žal je
s tem ubila njihovo dušo."
Po njenem odkritju Nub se
je sudanski diktator nad
njih spravil s Koranom in
mečem. "Leni je sicer še
vedno verjela, da so za vse
krivi Judi. Tik pred smrtjo,

ko je padla s helikopterjem,
in potem, ko nam je ponu-
dila veliko denarja za naše
delo z Nubami, pa je rekla,
da zahodni civilizaciji manj-
ka odnos do narave. Takšen,
kot ga gojijo ti divjaki. Tudi
danes brez občutka krivde
gledamo, kako se pobijajo v
Libiji (nekaj dni kasneje je
prišlo do vojaškega posredo-
vanja, op. a.), Evropa pa ne
reagira. Ker so pač divjaki!
Že v stari Grčiji so kričali,
da jih je treba iztrebiti. Ni-
mamo slabe vesti, da vsi, ki
nam niso podobni, lahko
umrejo. Če se seveda ne
morejo prilagoditi. Leni je
to razumela." 

Deset let kasneje se je
Križnar spoznal še z eno
slavno damo, igralko Mio
Farrow, ki se je številni spo-
minjajo iz nadaljevanke Me-
stece Payton. "Ta angel želi
zaščititi predvsem ženske in
otroke. Je Unicefova ambasa-
dorka, svojo vlogo jemlje
zelo resno," pove Križnar.
Skupaj s Klemenom Mihe-
ličem sta jo prosila za 
pomoč na novi poti v Darfur. 

Ne želijo supermarketne kulture
Tomo Križnar, svetovni popotnik in humanitarni delavec, je na 108. Glasovi preji predstavil novo knjigo Nafta in voda.

"Poskrbeti moramo za brate in sestre, za manj privilegirane, sicer bomo propadli, kot je rimska civilizacija. V Jemnu so mi
povedali, da niso z Bin Ladnom, če bi jih pa slučajno napadli, gredo vsi k njemu. Ne potrebujejo globalizacije in 
McDonaldsa, ne računalniške odvisnosti in prodajalk v trgovini," pravi Tomo Križnar, gost 108. Glasove preje.

"Ženske se brazgotinijo s trni, z nečim
ostrim kožo tudi odrežejo, nato pa
vtrejo zelišča, da se fino vname in je
brazgotina še večja. Antropologi 
pravijo, da so s tem preprečevali
suženjstvo, saj so s tem označili 
žensko, zapisali, od kod prihaja. Sam
menim, da s tem le dodajajo nekaj k
svoji popolnosti in harmoniji. Po 
njihovem mora človek zapustiti lepši
svet, kot je nanj prišel." 

Podzemna naftna polja se širijo od
južnega Sudana čez Nubske gore, 
Darfur, Čad, do Nigerije in Kameruna.
Velike sile se z zastonj vojaki borijo za
njo. Arabska plemena za vlado v 
Kartumu in Kitajsko, domači afriški
kmetje, ki se borijo za svoj obstanek,
pa v resnici za Ameriko. 
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Glasova preja
Kar prek te humanitarne
organizacije sta kot posebna
odposlanca potovala po
Čadu. Prav kmalu naj bi čez
Saharo v Darfur spravili prvo
vrtalno napravo za iskanje
vode. To je treba le izvrtati,
vendar tega sudanska vlada
niti ne želi, saj tako težje
nadzoruje in pobija. "Mia
želi biti poleg, saj, tako pravi,
nas tako ne bodo takoj pobi-
li," smeje pove Križnar.

Tumasti kot gorenjska
žlahta 

V knjigi Nafta in voda av-
tor zapiše, da so Furi, doma-
či kmetje iz Darfurja, malce
tumasti. Tako kot gorenjska
kmečka žlahta. "Fure imam
rad in jim želim dobro. So pa
nekoliko skopuški in name-
sto, da bi kompromisno ne-
kaj dobre zemlje in vode od-
stopili arabskim plemenom,
džandžavidom, ki nimajo
svoje zemlje, se z njimi bori-
jo na smrt. Furi niso pohlev-
ni, kot piše v Koranu in kot
so Arabci tudi pričakovali.
Potem jih je še vlada našču-
vala, naj iztrebijo Darfurce,
kar želim preprečiti z video
kontrolo," pravi Križnar. 

Zadnje mesece se v sever-
ni Afriki dogaja vrsta demo-
kratičnih sprememb. Križ-
narjev prijatelj Suleiman
Jammous že ves mesec do-
gajanje prek Al Jazzire
spremlja v Naklem. Proteste
razume in pravi, da bi se
morali zgoditi že pred dvaj-
setimi leti. To je upor proti
samodržcem, ki svojim lju-
dem ne pustijo dihati. Hkra-
ti je to tudi upor proti tistim,
ki vzdržujejo samodržce (ve-
like sile). Proti svetu, ki te-
melji na poslu, kapitalu, do-
bičku. "To ni bitka proti Mu-
baraku, Gadafiju in drugim.
Puntajo se tako inteligentni
kot navadni ljudje, ki se upi-
rajo s strani Američanov na-
stavljenim voditeljem. Tako
kot v Iranu. A kaj lahko se
zgodi, da sadove revolucije
požanjejo fundamentalisti.
Zato vedite, bolj ko jih bomo
bombardirali, bolj se bodo
podajali v samomorilne ak-
cije," pove.

Drnovšek je bil dober
človek

Pri akciji v Darfurju je
Tomu Križnarju pomagal
nekdanji predsednik Janez
Drnovšek, ki pa naj bi postal
dovzeten šele po izbruhu
bolezni. "Tako kot vsak člo-

vek. Ko je treba iti, se vred-
note spremenijo. Veš, da s
seboj ne boš nič odnesel. Ne
avta ne fasade ne obleke.
Drnovšek je bil na koncu
povsem nag. Svetu je želel
dati nekaj dobrega," spomi-
ne obuja Križnar. A je storil
napako, ko je leta 2006 obis-
kal Eva Moralesa, po pol ti-
sočletja prvega demokratič-
no izvoljenega predsednika
v Boliviji in Indijanca. 

Tega dejanja ne Evropa ne
Amerika ne razumeta. Indi-
janci le zahtevajo nekaj zem-
lje nazaj. "Zaradi tega deja-
nja, čeprav pozitivnega, se je
slovenska iniciativa za Dar-
fur prekmalu končala, sicer
bi postala svetovna. Vsi so
priznavali, da smo veliko na-
redili, vendar ...," z vzdihom
pove Križnar in nadaljuje:
"Ameriška državna sekretar-
ka Condoleezza Rice je jasno
od Drnovška zahtevala, da se
iniciativa ustavi. Kdo pa ste
Slovenci, kaj pa se greste? To
delamo mi. Amerika. In Dr-
novšek je aprila 2006 odne-
hal."

Nova seksualna revolucija

Evropejci imamo marsi-
kaj, nadaljuje Križnar, pa
vendar nimamo osnovnega,
kar imajo v Afriki - dostopa

do spolnosti. "V Afriki je ve-
liko 'gajstnih', ti bi lahko po-
magali sovražnicam moških
pri nas. Kako je ta hudič pri-
šel na Gorenjsko, sicer ne
vem, vem pa, da se energije
oplajajo, nič nas bolj ne mo-
tivira kot magnetizem med
spoloma. Bilo bi konec ne-
naravnega odnosa do vseh
divjakov, do drugih kultur.
Verjamem, da specialke ne

bi tako norele, če bi imele
Afričana. Mene so te obtoži-
le spolnega nadlegovanja
hčere. Rekle so mi, da sem
postal kot oni dol. A to ni
prav?" se sprašuje Križnar.
V Ameriki se je naučil nekaj
ameriškega, na Japonskem
odnesel nekaj japonskega, v
Tibetu tibetanskega, pa tudi
iz Afrike nekaj. 

"Baje sem se navlekel ne-
kih čudnih navad in nisem
primeren za očeta. Javno po-
zivam specialke, da si najde-
jo Afričana. Veste, kako mi je
bilo hudo. Tri leta so me vrte-
li med svojimi prsti," zagre-
njeno pove. Verjame, da je
zadaj lobi, ki s tem dela de-
nar. Socialni delavci živijo od
vojne, ne miru in zato nima-
jo motiva, da bi imeli mir.
Zakaj piše (in pripoveduje) o
tako osebnih zadevah? V
knjigi ne kritizira le moških
v Darfurju, ker so vse ženske
obrezane, ampak tudi lastno
družbo. "Mi smo obrezani v
glavo," pribije.

Kmalu spet v Afriki

Spregovori tudi o somalij-
skih piratih. To so kmetje, ki
zaradi klimatskih sprememb
nimajo več dežja, to so ribiči,
ki so jim industrijske ladje iz-
praznile morje, oboje pa je še
najbolj prizadel cunami, ki je
na obale naplavil radioaktiv-
ne odpadke nemških bolniš-
nic. "Najprej so napadali ribi-
ške ladje, nato še druge. Dru-
ge možnosti nimajo," pravi.
Gre za bojevite ljudi, ki ceni-
jo svojo svobodo in jih še ne-
kaj časa ne bo mogoče zakle-
ti v supermarketno kulturo,
torej po meri civilizacije. Raje
so zadeti kot trezno zasužnje-
ni z zahodno pametjo. 

O humanitarnih organiza-
cijah nima najboljšega mne-
nja. "So dobri knjigovodje,
tudi denar dobro zbirajo.
Kam in koliko ga dajo, pa je
drugo vprašanje," pravi. Hu-
manitarno pomoč je našel v
Nubskih gorah, dali so ga
Bin Ladnovim ljudem, še
hujša prevara se mu zdi veli-
ka slovenska humanitarna
akcija za Darfur iz leta
2006. "Rdeči križ, Karitas in
Unicef so skupaj v Sloveniji
zbrali dva milijona evrov,
kar je največ v zgodovini dr-
žave. Denar je bil namenjen
taborišču Hamidija na zaho-
du Darfurja, kjer pa po petih
letih niso dobili ničesar,"
pove Križnar. Že leta 2001 je
opozoril, da je Unicef dajal
denar mudžahedinom ozi-
roma Al Kajdi, ki so se obo-
rožili in iztrebljali Nube,
hkrati pa so dečke in deklice
pošiljali v Unicefove šole,

kjer so iz dečkov vzgojili ja-
ničarje, iz deklic pa arabske
priležnice. "Te organizacije
za svojo administracijo pora-
bijo od 50 do 80 odstotkov
zbranega denarja, preostali
del pa so dajali Arabcem.
Tako ne gre, zato zaupajte
manjšim organizacijam, še
bolje, če lahko daste iz rok v
roke," svetuje.

Tomo Križnar bo znova v
Afriki, ko bo Južni Sudan po-
stal država. Kmalu. "Čakam
na dogovor med Južnim Su-
danom, Darfurjem, Nubami
in Modrim Nilom. Morajo
sodelovati, da bodo kos Arab-
cem. Afričani so čustveni in
hitro podležejo arabski ma-
nipulaciji," pove. Nadaljuje,
da je povsem vseeno, ali si
optimist ali pesimist, le delo-
vati je treba. Kljub vsem trav-
mam, ki jih je videl, vsem
grozotam, ki jih je doživel, je
optimist. Čeprav se Kitajska
in Amerika iz Afričanov nor-
čujeta, Evropa pa vse skupaj
nemo opazuje. 

"Velike sile in njihovi mediji ne želijo preprečiti vojne. Zato
pa se najde Gorenjski glas, ki si o tem upa poročati. Ne se
bati govoriti!" poziva Tomo Križnar, ki je iz rok direktorice in
odgovorne urednice Marije Volčjak prejel knjižno darilo, ki
ga bo tudi na potovanjih spominjalo na lepo Gorenjsko. 

"Ideja nadzora s kamerami je enostavna: povsod, kjer ljudje
trpijo, bi radi to zaustavili s kamerami, saj bi mučenike
gledal ves svet. Začeli smo pri posiljenkah, te so idejo širile.
Danes snemamo nov dokumentarni film z 200 kamerami,
posilstva pa so drastično upadla."

Predstavitev knjige Toma Križnarja je poslušalo tudi veliko
Križnarjevih znancev. Žlahte, o kateri govori tudi v knjigi,
tokrat ni bilo. 

108. Glasova preja je bila v največji predavalnici Fakultete za
organizacijske vede Kranj. Dekan Matej Ferjan je povedal,
da bi morali biti tudi akademiki dojemljivi za Križnarjevo
znanje, ki ga je nabiral po vsem svetu.

Redna cena knjige je 39 EUR. 

Če knjigo kupite ali naročite na Gorenjskem glasu, 

je cena le 29 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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Zadnja leta v Sahelu 

pade povprečno trideset

odstotkov manj dežja.

Zaradi klimatskih 

sprememb se Sahara širi s

hitrostjo sedem kilometrov

na leto. Vojne za vodo 

med ljudstvi in plemeni

tuje sile izkoriščajo za

vojno za nafto in druge

naravne vire. "Kri ni 

voda. Kri je gostejša od

vode. Ampak nafta je

gostejša od krvi." 

Prispevki za to knjigo 

so nastajali deset let. 

Si jo upate prebrati?
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"Pred leti so me po svetu povsod lepo
sprejeli. Sedaj se bojim, da bi me 
ugrabili ali zaprli in obtožili 
vohunstva."

"Slavna Mia Farrow se je Suleimanu
Jammousu res ponudila za ženo, 
vendar jo je zavrnil, češ da je prestara
in zato ne more roditi otrok. Jammous
ima 70 let, vendar se v Afriki poročajo
zaradi otrok, ne kar tako."

"Več kot 200 predstavnikov upornikov
je sredi Katarja nastanjenih v hotelu s
petimi zvezdicami, kjer jih razvajajo in
bašejo s hrano, da po tednu niti
razmišljati ne morejo več trezno. Ko
jih čez mesec vprašajo, kaj pa 
njihovemu plemenu ni prav, ne znajo
več odgovoriti."
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Minuli teden ena 
smrtna žrtev
Pretekli teden (od 14. do 20. marca) se je na
slovenskih cestah zgodila ena prometna nesreča,
v kateri je umrla ena oseba, so sporočili z 
Generalne policijske uprave. Na Gorenjskem so
policisti v preteklem tednu obravnavali 22
prometnih nesreč, v katerih se je lažje
poškodovalo devet oseb, zaradi vožnje pod
vplivom alkohola pa so pridržali enajst voznikov.
Letos je na slovenskih cestah umrlo že 22 oseb
(lani v tem času šestnajst), gorenjske ceste pa so
do minule nedelje terjale pet smrtnih žrtev, v
enakem obdobju lani še nobene.

Damjana Šmid

moj pogled

Moj otrok pa trenira (3)
Otrok trenira nek šport. Rad
hodi na treninge in skupaj z
njim se veselite tudi vi. Ne
samo rezultatov, tudi njegove-
ga napredka. Res ste lahko po-
nosni starši. Vsak bi bil. Le
športna torba je včasih izvzeta
iz te športne kariere. Po trenin-
gu obleži na hodniku, polna
preznojenih oblačil in druge
športne opreme. Otrok je še
majhen. Zato nekdo vedno iz-
prazni torbo namesto otroka in
nese preznojena oblačila v pra-
nje. Naslednji dan se v torbi
znajdejo čista, dišeča in zlože-
na oblačila, pripravljena na
nove zmage s svojim junakom.
So bili na delu škratje ali samo
preveč skrbna mama? To se po-
navlja pogosto tudi takrat, ko je

otrok že velik. Vse za športno
kariero ... Otrok je vendarle
utrujen prišel s treninga, ne
bomo ga obremenjevali z ma-
lenkostmi. Ampak povem vam
nekaj, v kar zelo verjamem. To
ni nič. Otrok, ki po treningu ne
zmore poskrbeti za svojo šport-
no opremo, otrok, ki ne zmore
nesti majice do koša za umaza-
no perilo, resnično ne more tre-
nirati. Nima volje, nima mišic,
nima več moči in zato nemu-
doma odpovejte vse treninge.
Tako je s tem. Kajti vse preveč je
aktivnosti za otroke, na katerih
je zanje vse pripravljeno in na
koncu tudi vse pospravljeno.
Otroci kot veliki zmagovalci pa
se sprehajajo nekje vmes, brez
občutka za pripravo ali za do-

končanje aktivnosti. V to vseka-
kor sodi tudi športna oprema.
Kajti trud in pravi interes se po-
kažeta predvsem takrat, ko mo-
ramo nekaj narediti, kar nam
ne diši tako zelo. Zato poglejte
te male športnike, ali so zares iz
pravega testa. Ne pozabite, da
testo vseeno gnetemo starši. Se-
stavine, ki jih dodajamo, niso
vedno zelo zaželene s strani
otrok in večina otrok se je na-
učila jamrati vsaj tako učinko-
vito, kot to počnemo odrasli. Pa
vendarle naj vas to ne ustavi.
Če res želite pomagati otroku,
ga čim prej navadite, da bo skr-
bel za uro odhoda in za svojo
opremo. Naj bodo to njegove
male zmage, prej in po tekmah
ter treningih. 

"Vem, da me nekateri bralci
obsojajo. Ne samo mene,
tudi Marijo in Lucijo. Ne po-
mislijo pa, da je danes težko
živeti sam. Včasih so se žen-
ske žrtvovale za družino in
pri tem trpele do konca živ-
ljenja. Jaz pa želim živeti. Žal
sem imela pri izbiri partner-
ja smolo, a se tega zavedam
in svoje napake ne tajim.
Iskreno jo povem naglas. Ko-
liko jih je, ki so se sposobni
pogledati v ogledalo in si reči,
da s tem, kar imajo, niso
srečni?!" pravi Althea.
Zgodbe imam posnete na
diktafonu. Ko jih med poslu-
šanjem prepisujem na papir,
se mi zdi, kot da berem zani-
miv roman, ki se je zgodil
nekje daleč in ne tukaj, pri
nas, na dosegu roke. Razmiš-
ljam, koliko se ljudje sploh še
poznamo med seboj in koli-
ko si utegnemo zaupati. Čas,
v katerem živimo, je hiter,
krut, divji in neusmiljen do
čustev. Ponudbe je več kot
'povpraševanja.' Zaupne ru-
brike v revijah in časopisih 
so polne izpovedi tistih, ki 
jim je v duši prekipelo. Face-
book, Netlog, različni drugi
portali ponujajo priložnosti
za vedno nova spoznanja, ki
se jim ni moč upreti. Tako
kot se ne moremo upreti ved-

no novim blagovnim cen-
trom, čeprav se nenehno je-
zimo in bentimo, češ kaj
nam jih je treba. 
A da se vrnem k nadaljeva-
nju izpovedi moje sogovorni-
ce, ki si je nadela ime Altea.
"Pokličeta me hčerki, ki sta
najeli manjšo hišo, v katero
sta se nameravali vseliti. Po-
vabita me k sebi, in me po-
skušata ujeti na moja čus-
tva, na to, da bom pri njiju
lahko uživala, kolesarila in
se imela lepo. Bila sem v ne-
majhni zadregi. Priklopila
sem že centralno, ker so po-
stajali dnevi vedno bolj hlad-
ni. Če bi me povabili pred
štirimi, petimi meseci, bi
nemudoma sedla na letalo
in poletela k njima. Sedaj pa
... Mar naj Tonija pustim sa-
mega?!?
Obljubila sem jima le na pol.
Da imamo v službi 'gužvo',
cel kup bolniških in te reči.
Imela sem kup izgovorov, da
ne grem, a potem me je začel
prepričevati tudi Toni.
'Misliš, da ti bom v tem času
ušel ali kaj?!' Bil je vidno
užaljen.
Na Brnik me je odpeljal po
petih sanjskih dneh. V tre-
buhu me je še zmeraj žgalo,
kot bi bilo telo napolnjeno z
žerjavico.
Stal je na ploščadi in mi vne-
to mahal ter pošiljal poljube.
Po licu so mi tekle solze, a
sem trdno verjela, da mu
lahko zaupam. Da me bo
počakal in v času moje odso-
tnosti skrbel za hišo kot pra-
vi gospodar.
Hčerki sta me čakali na leta-
lišču. Ko sem ju zagledala,
enako veliki, enako nasme-
jani, zelo vihravi in lepi, mi
je zaigralo srce. V drobcu se-
kunde se je pred mojimi
očmi odvrtel film zadnjih
dvajsetih let, prežet z odpo-
vedovanji, bolečino, jokom,
težkimi trenutki, pa obenem
tudi poln smeha in drobnih

radosti ob njunem odrašča-
nju. Zavedela sem se, da se
je splačalo, da je bilo vredno,
ker če bi bilo karkoli druga-
če, onidve danes ne bi bili
taki, kot sta. Planile smo si v
objem, jokala sem, tako kot
zmeraj, potem pa smo se
usedle v zmahan avto, ki ga
je vozil Dani, hčerkin fant.
Odbrzeli smo naravnost v
Mijdrecht, manjši kraj v bli-
žini Amsterdama, kjer so
našli pravljično hišo za
majhno najemnino. Vso pot
sem poslušala njihovo čeb-
ljanje in bila srečna. 
Doma me je čakal Toni, tu-
kaj sem imela svoja sončka,
privoščila sem si dopust, se
lahko zgodi še kaj lepšega?
Hiša je stala v tihi ulici, na
začetku katere je bil tudi
Hotel Mijdrecht Maricken-
land "Hampshire". 'Vsak vi-
kend imajo plese,' sta se
skrivnostno nasmehnili.
Ne vem, kaj mi je bilo, da sem
bleknila, da tega res ne potre-
bujem, da imam doma mo-
škega, ki me čaka in pogreša.
'Toni je pravnik, je zelo za-
poslen, ureja internetno
stran in sploh ima tisoč ob-
veznosti, tako da ... šele spo-
znavava se,' sem jecljala in
bilo mi je strašno nerodno.
Hčerki sta se spogledali in
planili v smeh ter zatrdili, da
mi ga od srca privoščita.
Oddahnilo se mi je.
Do njunega "naslednjič" bo
to, da ima v naši hiši pisar-
no, da se je preselil v zgor-
nje prostore, postalo nekaj
povsem normalnega.
Hiša, ki sta jo, skupaj s še
nekaj prijatelji s fakultete,
najeli, je bila božanska. O
podobni sem že od nekdaj
sanjala. V pritličju je bil ve-
lik dnevni prostor s kuhinjo
in sanitarijami, po ozkem
stopnišču pa smo se povzpe-
li v mansardo s tremi spalni-
cami in veliko predsobo, ki
je bila obsijana s soncem.

Ko sem se malo bolje ozrla
okoli sebe, sem opazila, da
je potrebno prebeliti stene,
oprati zavese, tudi preproge
so bile videti zanemarjene. 
'Takoj jutri se bom lotila
dela!' sem jim naznanila.
Čeprav so protestirali, so se
na koncu vdali. Moji argu-
menti so bili pač močnejši.
Že navsezgodaj so pripeljali
pleskarja, ki mi je najprej
pomagal, da sva pokrila
omare s polivinilom in rju-
hami. Bil je prijazen mlad
fant, doma iz Maroka. Spo-
razumevala sva se z rokami
in mimiko, veliko sploh ni
bilo treba, saj je takoj vedel,
kaj pričakujem od njega. 
Zvečer sem bila utrujena, in
ko sem se usedla pred raču-
nalnik, sem komaj držala oči
odprte. V hiši je bilo hladno,
meni pa se ni niti sanjalo, kje
in kako se vklopi centralna
kurjava. Iz zadrege so me re-
šili moji, a šele pozno zvečer,
saj jim ni padlo na pamet, da
bi spremenili svoje navade
zaradi mojega obiska.
Toniju sem poslala vroč
'mail':
Ljubi moj,
zelo te pogrešam, tvoje dotike,
poljube in objeme. Ko zaprem
oči, te vidim pred seboj, ko me
držiš v naročju in se ljubiva.
Upam, da mi ne zameriš, ker
sem ti pozabila povedati, da je
v hladilni skrinji še meso in žli-
krofi, vtakni v mikrovalovno in
kosilo boš imel takoj nared.
Te poljubljam in se stiskam k
tebi,
Tvoja A.
Ob polnoči sem se prebudi-
la, ker sem upala, da mi je
že odgovoril. Nič. Dobila
sem le tri 'maile' od svojih
kolegic, ki so bile, logično,
nevoščljive, da dopustujem,
medtem ko one garajo.
Naslednje jutro, takoj ko
sem bila spet sama, sem ga
poklicala na domač telefon. 

(se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Petnajst let za umor
sestre 
Na mariborskem okrožnem sodišču so na 
petnajst let zaporne kazni obsodili 45-letnega
Mariborčana Zorana Perca, ki je oktobra lani 
zadavil svojo sestro Viktorijo Posavec, medtem
ko je spala. Sprva so domnevali, da je umrla 
naravne smrti, že dan kasneje pa je Perc dejanje
sam naznanil policiji, ki je zato sprožila 
nadaljnji postopek. Obtoženi se med sojenjem
ni zagovarjal, v končni besedi pa dejanje priznal,
zato je bil sprožen policijski postopek. Obtoženi
se v času sojenja ni zagovarjal, v zaključnem
govoru pa je dejanje obžaloval in se opravičil
svoji družini. Sodni senat je pri izreku obsodbe
sledil predlogu tožilstva, upošteval pa je tudi
ugotovitve psihiatrov, da je obtoženi dejanje 
storil v zmanjšani prištevnosti, saj trpi za 
shizofrenijo. 

V zapor zaradi 
preprodaje vstopnic 
V Murski Soboti so zaradi preprodaje vstopnic v
Termah 3000 na dve leti in pol zapora obsodili
Boštjana Serca, sodišče pa je obtoženemu
naložilo tudi plačilo dvesto tisoč evrov.
Soobtoženca Ervina Železna in Branka Ošlaja so
oprostili. Obtožnica je Serca in Železna bremenila
zlorabe položaja in ponarejanja listin, saj naj bi
na svojo roko prodala 26 tisoč vstopnic za
kopanje, Branka Ošlaja pa, da kot njun šef ni
opravil svojega dela, saj ni odkril početja 
podrejenih. Sodni senat je na koncu sojenja
ugotovil, da je krivda Serca nedvoumna, zato
mora povrniti vso vrednost preprodanih 
vstopnic, soobtožena pa so oprostili, ker je
sodišče ostalo v dvomu, ali sta pri preprodajanju
vstopnic v resnici sodelovala. Serčev zagovornik
Dejan Rituper je navajal, da so za nepravilnosti z
vstopnicami krive Terme 3000, ker da so preveč
po domače naročali in evidentirali vstopnice za
kopanje, medtem ko prvoobtoženi Serc pri tem
ni imel ničesar. Sodba še ni pravnomočna. 

petek, 25. 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
V devetdesetih letih prete-
klega stoletja so v Sloveniji
in Avstriji začela delovati
društva prijateljstva med
Slovenijo in Avstrijo. Taka
društva delujejo v Sloveniji
v Ljubljani in v Mariboru, v
Avstriji pa v Celovcu, na
Dunaju in v Gradcu. Njiho-
va osnovna naloga je vzpod-
bujanje prijateljstva in so-
delovanja med sosednjimi
deželami in državami in
predstavljanje kultur ljudi,
ki kot sosedje živijo v tem
delu Evrope. Društvo
slovensko-avstrijskega pri-
jateljstva iz Ljubljane že ne-
kaj let organizira Koroške
kulturne dneve v Ljubljani,
organizacija kulturnih pri-
reditev in potovanj po so-
sednjih deželah pa je zna-
čilna tudi za druga sorodna
društva. K utrjevanju prija-
teljstva med Slovenijo, Ko-

roško in Avstrijo prispevata
tudi Kluba koroških Sloven-
cev v Ljubljani in Mariboru,
ki so ju ustanovili Slovenci,
ki so po letu 1920 zaradi
preganjanja bežali v tedanjo
Jugoslavijo, danes pa v njih

delujejo njihovi potomci in
svojci. V Ljubljani pa od leta
1993 naprej deluje tudi
Klub Korošcev, ki povezuje
Korošce z dvojezičnega dela
Koroške, ki živijo in deluje-
jo v Sloveniji. Septembra

lani so se predstavniki vseh
društev in klubov srečali v
Ljubljani in se na pobudo
Lovra Sodje, tedanjega taj-
nika ljubljanskega Društva
slovensko-avstrijskega pri-
jateljstva, vključili v projekt
Botrstvo večjezičnosti. Nje-
gova predlagatelja sta pred-
sednik Skupnosti koroških
Slovencev in Slovenk Ber-
nard Sadovnik in nekdanji
deželni poveljnik žandar-
merije brigadir Willibald
Liberda. Podporniki projek-
ta so nekateri znani športni-
ki, med njimi tudi nekdanji
slovenski smučar Bojan
Križaj. 
Društvo slovensko-avstrij-
skega prijateljstva iz Ljublja-
ne je imelo 16. marca letni
zbor članic in članov. Njego-
vo delovanje ne bi moglo
biti uspešno brez pomoči
vladnega urada za Slovence

v zamejstvu in po svetu, Jav-
nega sklada za kulturne de-
javnosti in nekaterih spon-
zorjev. Predvsem so ponos-
ni na uspešno izpeljavo
aprilskih 8. kulturnih dni
koroških Slovencev v Ljub-
ljani in poučnih izletov po
zamejstvu. Letošnji kulturni
dnevi bodo potekali med 8.
in 15. aprilom v Ljubljani,
načrtujejo pa tudi srečanje
vseh društev prijateljstva in
klubov v Celovcu in izlet na
Dunaj. Društvo je dobilo
novega predsednika. Dr.
Petra Venclja je na predsed-
niškem mestu nasledil prof.
Lovro Sodja, dosedanji taj-
nik društva, ki ga v Sloveni-
ji in na Koroškem zelo do-
bro poznajo, saj je dvajset
let poučeval na Slovenski
glasbeni šoli na Koroškem
in bil 11 let njen pedagoški
vodja. 

Miha Naglič

Rim, januarja 897. Papež
Štefan VI. uprizori enega
od najbolj groznih "sod-
nih" procesov v zgodovini
človeštva, pa ne proti žive-
mu človeku, temveč proti
svojemu predhodniku, pa-
pežu Formozu, ki so ga de-
vet mesecev pred tem za-
strupili. "Mrtvega Formoza
so izkopali iz grobnice, nje-
govo že precej razpadajoče
truplo oblekli v razkošen
ornat in posadili na prestol.
Potem ko mu je papež do-
ločil zagovornika, je mrliča
nagovoril z besedami: 'Za-
kaj si se pustil zapeljati čas-
tihlepju in se polastil Apo-
stolskega sedeža? ..." Itd.
Skonstruirana obtožnica,
kakršnih je bilo v zgodovini
veliko prej ko slej. "Kaj je
na to odgovoril mrtvečev
zagovornik - če je od smrt-
ne groze sploh lahko izda-
vil kako besedico, ni znano.
Štefan pa je ob strinjanju
vseh navzočih škofov in
kardinalov razglasil obtože-
nega za krivega, češ da je
pridobil svoj položaj z ne-
dovoljenimi sredstvi. Vsi so
podpisali odlok o Formozo-
vi odstavitvi in sodbo o nje-
govem prekletstvu. Potem
so s trupla potrgali papeška
oblačila, tri prste, s kateri-
mi je Formoz blagoslavljal
in prisegal, odrezali, nazad-
nje so mrtvemu nesrečne-
žu odsekali še glavo. Brez-
glavo truplo so nato ob div-
jem vrišču zmagoslavja vla-

čili po ulicah in ga ob vzkli-
kanju drhali odvrgli v Tibe-
ro." Že avgusta istega leta
je kazen, a bistveno manj
kruta, zadela tudi Štefana
VI. Nasprotniki so ga pre-
magali, zvezali, odvlekli v
ječo in zadavili.
Si lahko predstavljate, da bi
sedanji papež uprizoril tak-
šen proces proti svojemu
predhodniku na Petrovem
prestolu? Bog ne daj, tega
si še predstavljati ni mogo-
če, kaj šele, da bi se zares
zgodilo. A zato ni nič manj
res tisto, kar se dejansko je
januarja 897 in je opisano v
priročni in poučni knjigi
Večni koledar papežev, ki
jo je napisal nemški publi-
cist Albert Christian Sell-
ner, sicer tudi avtor Večne-
ga koledarja svetnikov.
Med papeži so bili zelo raz-
lični ljudje; "veliki mirovni-
ki, genialni državniki, za-
ščitniki revežev, podporni-
ki umetnosti in znanosti -
skratka, na Petrovem pre-
stolu je sedelo veliko mo-
drih, dobrih in pobožnih
mož." A bili so tudi povsem
drugačni. Avtor jih najde:
"premnoge morilce in mor-
ske razbojnike, sadiste in
bolestne pohotneže, po-
kvarjene spletkarje, topo-
umneže, paranoike, gra-
bežljive in zlohotne zakrk-
njene starce. Da zadostimo
zgodovinskim dejstvom,
kar brž priznajmo, da so
bili taki resda v manjšini,
ne glede na to pa je neiz-
podbitno, da so bili tudi

taki tipi voditelji Cerkve.
Večjo pozornost pa vendar-
le zaslužijo tisti zgodovin-
sko pomembni možje, nji-
hova dejanja in odločitve, ki
so imeli nepričakovane in
daljnosežne posledice: pa-
peži kot Leon I. Veliki, Gre-
gor VII., Inocenc III., mor-
da tudi Janez Pavel II. so
tok zgodovine spremenili
mnogo bolj kot večina veli-
kih morilcev v zgodovini
sveta."
In zakaj naslov "večni kole-
dar"? Knjiga, ki jo je preve-
del in uredil Aleš Učakar, je
narejena tako, da ima vsak
dan v letu svojega papeža,
pri čemer se zvrsti vseh 236
papežev in 30 protipapežev.
Razvrščeni so po datumih
nastopa papeževanja ali gle-
de na mejne biografske da-
tume, včasih pa tudi po datu-
mih pomembnih dogodkov
v času njihovega pontifikata.
Nekateri od pomembnejših
papežev nastopijo tudi po
dvakrat ali celo trikrat v letu.
Benedikt XVI. je, denimo,
dobil 16. april - tega dne leta
1927 se je rodil; Janez Pavel
II. pa 6. maj - v spomin na 6.
maj 2001, ko je kot prvi pa-
pež v zgodovini molil v is-

lamskem svetišču, v mošeji
Omajadov v Damasku. Za
vsakega od papežev je avtor
na kratko povzel njegovo živ-
ljenje in delo. Teh 366 bio-
grafij tvori osrednji del knji-
ge. Pred njim je avtorjev od-
lični uvod. Za njim pa vse ti-
sto, kar rabi dober priročnik:
glosar izbranih pojmov iz
zgodovine Cerkve in več pre-
glednic. Prva je kronološki
seznam papežev, od Petra
do Benedikta XVI. Druga je
abecedni seznam papežev,
ki nam pomaga, če jih išče-
mo po imenu in nas usmeri
na datum v letu, pod katerim
so uvrščeni v koledar. Tu je
še seznam papežev po dolži-
ni pontifikata. Najdlje je pa-
peževal Pij IX., kar 31 let, na
drugem mestu je Janez Pa-
vel II., 26 let, na tretjem
Leon XIII. s 25 leti ... Zna
biti, da je bil dlje za Kristuso-
vega vikarja le sv. Peter, ki
naj bi bil papež v letih 30-67,
torej 37 let, vendar dolžina
njegovega mandata ni goto-
va. Na koncu tega seznama
je Urban VII., ki je umrl že
po 12 dneh. Preglednicam
sledita seznam uporabljene
in priporočene literature ter
imensko in stvarno kazalo.
Orientacija po knjigi je torej
dobra in v njej se hitro znaj-
demo. Beremo pa jo lahko
po izbiri: od prve do zadnje
strani, vsak dan po enega pa-
peža ali le sem in tja katere-
ga ... Zgodovino tega sveta in
Cerkve lahko tako spozna-
mo tudi z branjem papeških
biografij. Poskusite.

Knjige in knjigoljubi (91)

Večni koledar papežev
Albert Christian Sellner,
Večni koledar papežev,
Modrijan, Ljubljana,
2011, 534 strani, 
47,50 evra, 
www.modrijan.si

Slovenci v zamejstvu (239)

Sosedje in tudi prijatelji

Profesor Lovro Sodja (stoji) je na predsedniškem mestu 
nasledil dr. Petra Venclja (prvi z desne).

Papež Pavel VI. v Benetkah, 1972; desno beneški patriarh 
Albino Luciani, poznejši papež Janez Pavel I.

Naslovnica knjige

Papež Gregor VII. 
(1073-1085), eden najbolj 
zaslužnih

Mrtvaška sinoda: papež Štefan VI. (stoji desno) obtožuje
truplo papeža Formoza (na prestolu); naslikal Jean-Paul 
Laurens, 1870.
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razgled

To nedeljo bo že sto let od
rojstva Franca Rozmana, bolj
znanega pod imenom "Ko-
mandant Stane", malega
moža velikega poguma in
pameti, ki je postal legenda
slovenskega partizanstva in
narodni heroj. Ljudje njego-
vega kova zadnja leta pri nas
niso več v modi, zdaj je čas
tajkunov in drugih mirno-
dobnih povzpetnikov, meni
pa je v čast in veselje, da lah-
ko temu resničnemu narod-
nemu junaku v spomin na-
pišem vsaj teh par vrstic.
S komandantom Stanetom
sem se "spoznal" 14. julija
1967 na Gabrški gori v Pol-
janski dolini na gorenjskem
jugu. Tistega dne je minilo
natančno 25 let od 14. julija
1942, ko je bil pod vrhom te
širokopleče "goratine" kot
partizan ujet moj oče, borec
II. grupe odredov, ki ji je po-
veljeval komandant Stane.

Tisto leto sem končal osnov-
no šolo in oče si je štel v
dolžnost, da me kot bodoče-
ga gimnazijca popelje na
kraj, kjer je preživel enega
najbolj usodnih dni svojega
življenja. V partizane je šel iz
Ljubljane, kjer je takrat živel
in delal kot krojaški pomoč-
nik, v II. grupi odredov je bil
komaj nekaj tednov. Ko so
bili na Gabrški gori obkolje-
ni (to je bila ena večjih preiz-
kušenj na znamenitem po-
hodu te enote čez Gorenjsko
na Štajersko), je komandant
Stane poslal očeta in še ene-
ga soborca v izvidnico (pa še
druge v druge smeri) in ča-
kal, kaj bo. Iz visoke praproti
so ju zadeli rafali iz nemških
brzostrelk, očetov soborec je
mrtev obležal, očeta pa je re-
šila debela odeja v nahrbtni-
ku, ki je zaustavila krogle.
Tako je padel v nemško ujet-
ništvo, bil odpeljan v Begu-
nje in od tam pozneje v
nemški lager ... Kako je rav-
nal komandant? Očeta in
njemu podobne "gušterje" je
kot tipalke poslal v izvidnice,
da bi videl, kje so Nemci ozi-
roma kje njihov obroč mor-
da ne tesni. Žrtvoval jih je
kot kmete pri šahu, tako kot
to delajo komandanti v vseh
vojnah ...
Komandant Stane je umrl 7.
novembra 1944 na Lokvah
nad Črnomljem, po uradni
verziji ob preizkušanju no-
vega angleškega minometa,
po neuradnih pa je bil žrtev
sabotaže oziroma atentata.
Okoliščine njegove smrti so
še zmeraj skrivnostne in jih
tudi v tem pisanju ne bomo
razjasnili. Poudarimo raje,
da je bil legendarni koman-
dant gorenjskega rodu. Nje-
gov oče Anton je bil iz

Smlednika, priženil pa se je
v Spodnje Pirniče. Ko je
kmalu ovdovel, se je v drugo
poročil z Marjano Stare iz
Skaručne, Franc ml. je bil
tretji od njunih štirih otrok.
Obetal se je težaven porod in
bali so se najhujšega. "V tej
stiski se je Franc Rozman
kot globoko veren človek za-
obljubil, da bo postavil pred
hišo kapelico, če bosta ostala
mati in otrok živa, drugače
pa bo šel za pokoro za vedno
k vojakom /padel je v prvem
letu vojne, na Poljskem, ok-
tobra 1914, prav tako kot 30
let pozneje sin v nerazjas-
njenih okoliščinah/. Ženo je
naložil na lojtrski voz in jo
za Savo odpeljal v ljubljan-
sko bolnišnico na Zaloški
cesti št. 2. Tam se mu je 27.
marca 1911 rodil sin Franči-
šek (France). Porodnica in
sin sta se sicer kmalu vrnila
domov, toda oba sta še dolgo
čutila posledice težavnega
poroda. Mati je morala kma-
lu spet za krajši čas v bolniš-
nico, otrok pa je bil še dolgo
slaboten in bled in tudi kas-
neje, ko je že odrasel, ni bil
močne postave." Tako piše v
zborniku Komandant Stane
(Ljubljana, 1977). In še:
"Oče je obljubo držal in po-
stavil pred hišo, med potjo
in zadnjo steno, križ z oma-
rico. Križ je stal tam, dokler
niso po zadnji vojni na pro-
čelju hiše odkrili spominske
plošče." Se ni spodobilo, da
bi očetov križ ostal zraven si-
nove spominske plošče? Ka-
korkoli že, svetovni vojni sta
družini Rozman vzeli njuni
življenji. Legendarni ko-
mandant gorenjskega rodu
pa ostaja najbolj izrazita po-
veljniška osebnost v sloven-
ski vojaški zgodovini.

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Preden je Katji uspelo proti
vojaku usmeriti pogled, jo je
omamil udarec po glavi. Fritz
se je znesel nad dekletom, kot
da bi se zbal srečanja z njeni-
mi očmi, vse kaj drugega je
imel v načrtu, a nemara je
prav njena nemoč v njem raz-
dražila preganjalca, da je lju-
bezen zamenjal za silo, pijan
od zastrašujočega občutka
moči je ob trganju obleke gol-
čal besede, ki se jih kasneje ni
več spomnil, le porajanje želje
po očiščujočem ognju mu je za
vedno ostalo v spominu. Koli-
kokrat je v nočeh brez sna sa-
njaril o tem mladem telesu, ki
se mu je v življenju nenehno
izmikalo, zdaj pa se ga je lah-
ko naužil kot sestradana ži-
val, čeprav je imel občutek, kot
da se davi z mrhovino. Ogenj,

ogenj, je zaječalo v njem, pre-
den se je še vedno razgaljen
pognal skozi vrata in z roko
pomedel po tleh petrolejko. Te-
kel je v neznano, ne da bi se
ozrl, se spoprijemal z vetrom,
ki je med žvižganjem nosil 
obupane krike dekleta. Vsaj
tako se mu je zdelo. Mraz mu
je čez čas ohladil glavo, zgro-
zil se je nad sabo, ne toliko za-
radi storjenega, kot zaradi ti-
stega, kar je imelo slediti. Saj
bo živa zgorela, ga je prešini-
lo, da se je vendar pognal na-
zaj, obstal na robu zasnežene-
ga sadovnjaka in zabolščal v
temo, iz katere bi vsak hip
moral planiti ogenj. Toda ske-
denj je bil odet v temo, skozi
vrata sta se opotekali postavi,
v to je bil prepričan, čeprav je
skozi naletavanje snega težko

razločil, če nemara ne nosi
angel odrešenik na svojem
hrbtu nezavestnega dekleta.
Kot prikovan je obstal na me-
stu, se prižel ob drevo, bolščal
predse vse do jutra, ko je sneg
prenehal naletavati in se je
zarja razpasla nad gorami.
Tedaj se je odlepil od debla,
kot da se je odločil, da se v
zadnjem trenutku vrne v živ-
ljenje, ki je že odtekalo iz nje-
ga. Po vseh pravilih bi moral
zmrzniti, ga je obšlo, ko je
mukoma premikal otrple
noge, bilo mu je prizaneseno,
kot je bilo njej, usoda ju je po-
vezala v izogibanju smrti, če-
prav še nikoli ni tako zahrepe-
nel po njej kot takrat, ko se je
zrušil na cesti in ga je odkrila
procesija ujetnikov, ki so ga
sprva imeli za enega od svojih.

Eden od vojakov ga je prepo-
znal, nikoli ni izvedel njegove-
ga imena, vsaj eden naših me
je rešil, je kasneje z grenkobo
pomislil v bolniški postelji, ne
bo spet dolgoval življenja ka-
kemu zagovednemu Rusu,
kar naj mu odrežejo noge, če
je treba, še tri prste na vsaki
roki daruje tistim, ki so, hvala
bogu, ostali živi. Kajti konec
koncev tudi Fritz ni bil brez
vesti. Jezilo ga je, seveda ga je
jezilo, ko je dosti kasneje izve-
del, da je tudi Vasilij preživel,
takrat, ko so njega pošiljali do-
mov, ker taka nakaza brez
nog v vojski nima kaj početi.
Ozaljšan s kakšnim križcem
za požrtvovalnost in pogum,
bo lahko sosedom pripovedo-
val o svojih vojaških podvi-
gih in sprejemal pomilovanja

žensk, ki jim nikoli ne bo po-
vedal, da obstaja tudi Katja. 
Starega Lužnika je žena po-
gosto obiskovala v sanjah, ti-
sto noč je prišla k njemu kot
mlada nevesta, na uho mu je
šepetala, da bi si želela pesto-
vati vnuka, naj mož to opravi
namesto nje, za otroka naj
posadi novo drevo v sadovnja-
ku, sadeži, ki bodo nekoč na
njem obrodili, bodo sladki kot
med, da si je starec nehote ob-
liznil ustnice, ko se je predra-
mil iz spanja in začudeno po-
gledal okoli sebe. Sanje so lah-
ko tudi svarilo, si je rekel, ne
bo prvič, da bo takole sredi
noči stopil do postelje svoje
hčerke in ji poravnal odejo,
izkazal nežno skrb, ki bi se je
za dne skorajda sramoval.

(se nadaljuje)

Vaš razgled

petek, 25. marca 2011

Šepetalnica za veter (39)

Komandant Stane

Ta teden je napočila koledarska pomlad. Sonček nas že prijetno boža, trava
vsak dan dobiva lepšo zeleno barvo, iz zemlje pa že bodejo pomladni
znanilci. Naj se tudi v ljudeh prebudijo pomladni sokovi! D. Ž.

Ob zastavah, ki so ta teden v vetru plapolale na Brdu, je bilo še posebej
pomembno, da visijo, kakor je treba. Zaradi barv in njihove razporeditve bi
lahko kdo pomotoma pomislil, da gre za zastave ene same države. Vendar
jih je skrbna roka uredila tako, da je bilo vse jasno. Od leve proti desni: 
ruska, slovenska, evropska, ruska, slovenska, evropska. D. Ž.  
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11GLASOV ODER

OBČINSTVO 
SPRAVILE NA NOGE

V prvi oddaji nove sezone talentov
so še posebej navdušile plesalke Jay
Dance Studia iz Kranja. 

22

LJUDJE

ZA ISKRICE V
OTROŠKIH OČEH

Televizijci so v mengeškem Špas
teatru uprizorili dobrodelni
muzikal Mož iz Manče, radovljiški
gasilci pa so pripravili dobrodelni
koncert Otroci so naši sončki.

KULTURA

DNEVI DRAME V 
DRAMATIČNIH ČASIH 

Kot je tradicija že enainštirideseto
leto, hkrati s pomladjo v Kranj 
prihaja tudi osrednji festival
slovenske dramske besede in po
njej nastalih gledaliških uprizoritev.
/ Foto: Gorazd Kavčič
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GLASOV ODER, KINO

nedeljo je na
male ekrane prišla
druga sezona šova
Slovenija ima ta-
lent. Prvo oddajo

je z nastopom sklenila ples-
na skupina Jay Dance Studia
iz Kranja, ki je navdušila tako
žirijo kot občinstvo v ljub-
ljanski Drami. "Po tihem
smo si želele, da bi očarale
občinstvo. Pred nastopom
smo v zakulisju razmišljale,
kako presrečne bi bile, če bi
jo spravile na noge. Ko se je
to res zgodilo, je bil naš trud
več kot poplačan," so nam
zaupale mlade plesalke.

Skupina je nastala zgolj za-
radi šova talentov, sestavljajo
pa jo Špela Jagodic, Lara
Draksler, Nika Martinšek,
Eva Tršan, Laura Udovič in
Vanja Maksimovič. Dekleta,
stara od 14 do 18 let, prihaja-
jo iz Kranja in Škofje Loke ter
okolice. Nekatere plešejo že
sedem let, druge manj, po-
hvalijo se lahko tudi z uspehi
na tekmovanjih; lani so deni-

mo skupaj z drugimi plesal-
kami zmagale na državnem
prvenstvu v hip hop produk-
ciji. Na nastop na talentih so
se pod vodstvom trenerja Jer-
neja Šerjaka pripravljale me-
sec dni. "V prvem tednu so
se naučile koreografijo, ki je
zajemala elemente show

dancea, breakdancea in hip
hopa, ostali čas pa smo po-
svetili tehniki, izvedbi in kon-
diciji. Punce imajo sicer red-
ne treninge dvakrat na teden,
pred nastopi in tekmovanji
pa treniramo tudi vsak dan
po par ur. So zelo delavne,
pripravljene so več vaditi kot

marsikateri fantje in so bolj
trpežne od njih. Velikokrat
gredo čez svoje meje, garajo
in se ne vdajo. So mali 'ter-
minatorčki'," pove trener Jer-
nej Šerjak.

Mlade plesalke se ta čas že
pripravljajo na morebitni
polfinalni nastop. 

OBČINSTVO SPRAVILE NA NOGE 
V prvi oddaji nove sezone talentov so še posebej navdušile plesalke Jay Dance Studia iz Kranja. 

Ana Hartman

V

Turneja skupine Hari Mata Hari odpovedana

Slovenska turneja skupine Hari Mata Hari je zaradi bo-
lezni v skupini odpovedana. Skupina iz Bosne in Herce-
govine bi te dni morala nastopiti v šestih slovenskih me-
stih, jutri tudi v Kranju. Kupce vstopnic organizatorji ob-
veščajo, da jim bodo kupnino povrnili na prodajnih me-
stih, kjer so jih kupili. Nadomestni datumi za koncerte
še niso predvideni. A. H.

Petek, 25. 3.
21.40, 23.59 DIVJA VOŽNJA 3D
17.00, 19.20 JUSTIN BIEBER 3D
16.10, 21.10, 23.40 KAKO VEŠ
19.00, 21.25, 23.55 OBRED
16.00, 18.20, 20.40, 23.00 
ODKLENJEN
16.15, 18.35 PAUL
21.00, 23.30 PRIKRITI UDAREC
16.40 RANGO (sinh.)
18.40 USODNI
15.00 ZLATOLASKA 3D

Sobota, 26. 3.
21.40, 23.59 DIVJA VOŽNJA 3D
17.00, 19.20 JUSTIN BIEBER 3D
13.40, 16.10, 21.10, 23.40 
KAKO VEŠ
19.00, 21.25, 23.55 OBRED
13.00, 16.00, 18.20, 20.40, 23.00 
ODKLENJEN
11.35, 13.55, 16.15, 18.35 PAUL
21.00, 23.30 PRIKRITI UDAREC
12.00, 14.20, 16.40 RANGO (sinh.)
18.40 USODNI
12.50, 15.00 ZLATOLASKA 3D

Nedelja, 27. 3.
21.40 DIVJA VOŽNJA 3D
17.00, 19.20 JUSTIN BIEBER 3D
13.40, 16.10, 21.10 KAKO VEŠ
19.00, 21.25 OBRED
13.00, 16.00, 18.20, 20.40 
ODKLENJEN
11.35, 13.55, 16.15, 18.35 PAUL
21.00 PRIKRITI UDAREC
12.00, 14.20, 16.40 RANGO (sinh.)
18.40 USODNI
12.50, 15.00 ZLATOLASKA 3D

Ponedeljek, 28. 3.
21.40 DIVJA VOŽNJA 3D
17.00, 19.20 JUSTIN BIEBER 3D
16.10, 21.10 KAKO VEŠ
19.00, 21.25 OBRED
16.00, 18.20, 20.40 ODKLENJEN
16.15, 18.35 PAUL
21.00 PRIKRITI UDAREC
16.40 RANGO (sinh.)
18.40 USODNI
15.00 ZLATOLASKA 3D

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

KINO SPORED

Dekleta so v nastop na talentih vložile veliko truda. "Na treningih so zelo delovne, velikokrat
gredo čez svoje meje, garajo in se ne vdajo. So mali 'terminatorčki'," pravi njihov trener. 
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o dolgih letih glas-
benega ustvarjanja
se Neža Drobnič
predstavlja s svojim
prvim albumom, ki

ga je poimenovala Drobne
stvari. Mlado pevko iz Kam-
nika smo v preteklih letih vi-
devali predvsem v vlogi
spremljevalne pevke (sodelo-
vala je z Jadranko Juras, Ta-
buji, Neisho, Rokom Golo-
bom, Andražem Hribarjem
...), leta 2006 pa je na Slo-
venski popevki prvič nastopi-
la kot solistka in prejela na-
grado za najboljšo debitant-
ko. Ta uspeh ji je dal nov za-
gon za ustvarjanje debitant-
skega albuma, ki je pet let
kasneje tudi ugledal luč sve-
ta. "Ta leta sem nujno potre-
bovala, da sem našla sama
sebe in ustvarila glasbo, ki jo
zares čutim," pove 24-letna
pevka.

Na albumu je devet njenih
avtorskih skladb, dodana pa
je tudi skladba Roka Goloba
in Katarine Habe z naslovom

Čudež življenja, s katero je
bila nagrajena na Slovenski
popevki. "Glasba je akustič-
na in minimalistična, pouda-
rek je na sporočilnosti. Bis-
tvo mojih besedil je, da člove-
ka spodbujajo k spremembi,

da se v norem tempu za tre-
nutek ustavimo in pogleda-
mo vase, ter da ne pozabimo
na 'drobne stvari' okoli nas,
ki lahko povedo največ," je
pojasnila. Tematiko črpa iz
narave, človeških odnosov,

osebnih razmišljanj in drob-
nih trenutkov, ki jo prevza-
mejo. Posebnost albuma je
tudi skladba Spet vem zase,
ki je nastala v spomin na al-
pinista Tomaža Humarja,
navdih zanjo pa ji je dala nje-
gova knjiga Ni nemogočih
poti.

Neža bo sicer v prihodnje
samostojno pevsko kariero
usklajevala še s prepevanjem
pri zasedbi Katrinas, ki se ji
je pridružila letos: "Vedno
sem si želela peti v tercetu in
Katrinas so bile zame od ne-
kdaj najboljši tercet pri nas,
zato sem zelo vesela, da sem
postala njihova redna člani-
ca." Pevsko znanje, pridob-
ljeno na odrih in med študi-
jem jazz petja v Ljubljani, iz-
popolnjuje na različnih se-
minarjih doma in v tujini, v
zasebni glasbeni šoli pa ga
prenaša tudi na druge. Neža
je sicer velika ljubiteljica na-
rave, poleg tega pa je estet,
zato ne čudi, da se je odločila
za študij hortikulture. "V pri-
hodnosti imam veliko željo
po urejanju in načrtovanju
vrtov," nam je še zaupala.

NEŽINE DROBNE STVARI
Mlada, a vse bolj uveljavljena pevka Neža Drobnič iz Kamnika je izdala svoj prvi album.

Ana Hartman

P
om Joža Ažmana
v Bohinjski Bis-
trici je minulo so-
boto gostil ob-
močno srečanje

otroških in odraslih folklor-
nih skupin občin Bled, Bo-
hinj, Gorje in Radovljica. Na
srečanju, ki ga je organiziral
radovljiški javni sklad za kul-
turne dejavnosti, se je skupaj
predstavilo štirinajst skupin.
Otroško srečanje so soobli-
kovali Pastirčki, srednja otro-
ška skupina in mladinska
skupina KD Bohinj, otroška
in mladinska skupina KD
Srednja vas, otroška skupina

KD Bled, otroška skupina
Ribno in otroška folklorna
skupina Voše OŠ Staneta Ža-
garja Lipnica. Na odraslem
srečanju je nastopilo šest fol-
klornih skupin: Bled, Ribno,
Srednja vas, Bohinj in Vuk
Karadžić Radovljica ter fol-
kloristi društva upokojencev
Bohinjska Bistrica. Srečanji
sta skupaj privabili več kot
petsto obiskovalcev. Uživali
so v pestrem programu, ki
jih je popeljal od tradicional-
nih gorenjskih plesov, skozi
Belo krajino do Glamoča v
Bosni in Hercegovini. Bohi-
nju pa se 15. maja obeta nov
folklorni dogodek - regijsko
gorenjsko srečanje otroških
in odraslih skupin.

SREČANJE
FOLKLORNIH SKUPIN

Ana Hartman

D

Nastopila je tudi Folklorna skupina Bled. 

Neža Drobnič bo samostojno pevsko kariero usklajevala še s
prepevanjem pri zasedbi Katrinas, ki se ji je pridružila letos.
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KULTURA

ekmovalni pro-
gram letošnjega
Tedna slovenske
drame se je v sre-
do začel s pred-

stavo Nekropola, dramatiza-
cijo istoimenskega romana
tržaškega pisatelja Borisa
Pahorja. Besedilo je priredil
in režiral Boris Kobal, v glav-
ni vlogi pa je nastopil igralec
Pavle Ravnohrib. Roman
tudi v odrski interpretaciji
ostaja pretresljiv prvoosebni
dokument o neizrekljivi gro-
zoti, ki so jo v skupno evrop-
sko preteklost zapisala raz-
človečenja koncentracijskih
taborišč. Vendar pa predsta-
va ni le spomin, ampak tudi
opomin pred pozabljenjem
o krutosti ideologij, ki po-
stavljajo vrednost enih nad
druge. 

Pred predstavo je gledal-
stvo najprej prisluhnilo
predstavitvi celotnega festi-
valskega programa, katere
predstave si bomo lahko
ogledali v prihodnjih dneh,
kdo so nominirani avtorji iz-
virnih slovenskih dramskih
besedil, ki se potegujejo za
nagrado Slavka Gruma in
kateri spremljevalni dogodki
se bodo še zvrstili v prihod-
njih dneh, kot govorniki pa
so se na odru zvrstili podžu-
pan Mestne občine Kranj
Bojan Homan, generalna di-
rektorica direktorata za
umetnost na Ministrstvu za
kulturo Barbara Koželj Pod-

logar in v. d. direktorice Pre-
šernovega gledališča Mirjam
Drnovšček. Medtem ko je
Homan dejal, da nam že
vsakodnevni pogled v dnev-
no časopisje da vedeti, da
smo v dramatičnih časih in
je Teden slovenske drame
nekaj, kar nas lahko spodbu-
di, da pozornost z obiskom
gledališča vsaj za uro ali dve
zvečer preusmerimo dru-
gam, je Koželj Podlogarjeva
govorila o pomenu festivala
in občinstvo pozvala k inten-
zivnemu in vznemirljivemu
doživljanju le-tega, pa se je
Drnovščkova v nekaj bese-
dah sprehodila tudi skozi fe-
stivalsko zgodovino. "Prva
tri desetletja so bila name-
njena predvsem strnjenemu
pregledu najodmevnejših
uprizoritev slovenskih
dramskih del in z Grumovo
nagrado k spodbujanju
dramskega pisanja, v četr-
tem desetletju pa smo na de-
lavnicah dramskega pisanja
začeli vzgajati nov rod dra-
matikov. Rezultati so vidni -
izmed udeležencev delavnic
smo dobili že dvakratno
Grumovo nagrajenko, na
Akademiji za gledališče, ra-
dio, film in televizijo pa so
končno uvedli tudi predme-
te, ki se ukvarjajo z dram-
skim pisanjem." To potrjuje,
da je v svoji štiridesetletni
tradicij Teden slovenske dra-
me postal festival, ki po-
membno vpliva na razvoj
gledališke ustvarjalnosti. 

Hkrati pa pisanje novih
dram ni zares "dokončano",

če te ne najdejo poti do odra
in gledalcev. Na TSD doma-
ča gledališča k uprizarjanju
slovenskih besedil spodbuja-
jo s Šeligovo nagrado, ki jo
bodo najboljši predstavi tek-
movalnega programa podeli-
li tudi letos, je pa novo deset-
letje festivala morda tudi čas,
ko se je potrebno vprašati,
kaj lahko naredimo za to, da
bo slovenska dramatika po-
stala tudi stalnica tujih gle-
daliških odrov. Ena od prido-
bitev zadnjih dveh let je tudi
knjižna zbirka Grumovi na-
grajenci, v okviru katere bo

letos izšla že tretja knjiga na-
grajenih dram, tudi v angle-
škem prevodu. "Zdaj mora-
jo te knjige le še najti prave
roke in prave ustvarjalce,"
meni Drnovščkova in doda-
ja, da je dozorel čas, da festi-
val dobi svojega koordinator-
ja, ki bo lahko sistematično
in neodvisno od razmer v
slovenskem gledališču skr-
bel za promocijo naše dra-
matike v tujini. Da uprizar-
janje slovenskih besedil na
tujih odrih torej ne bo več
stvar naključij in angažmaja
posameznih avtorjev. 

DNEVI DRAME V 
DRAMATIČNIH ČASIH 
Kot je tradicija že enainštirideseto leto, hkrati s pomladjo v Kranj prihaja tudi osrednji festival
slovenske dramske besede in po njej nastalih gledaliških uprizoritev. 

Igor Kavčič

T

"Dogodek je tu, dogodek imamo v mestu. Ne dovolite, da
gre neopazno mimo nas," je na odprtju 41. TSD med
drugim povedala v. d. direktorice Prešernovega gledališča
Mirjam Drnovšček. / Foto: Gorazd Kavčič

Kranj

Razstava slik Petre Valašikove

Od srede naprej je v Cafe Galeriji Pungert, tudi tradicional-
nem likovnem razstavišču v Kranju, na ogled razstava slik
češke slikarke Petre Valašikove. V Kranj jo je privedla po-
nudba za sodelovanje na likovnem srečanju kranjskih in
drugih likovnikov Barbariga 2010, ki je potekalo v tamkajš-
njih počitniških objektih kranjskega podjetja Domplan.
Valašikova se je že lani predstavila v Domplanu, na njeni
drugi razstavi v Kranju pa se predstavlja z izborom del na
papirju, ki vsebujejo večino značilnosti avtoričinega likov-
nega rokopisa. Motivi koreninijo v konkretnem okolju
(krajina) in v slikarkinem doživljajskem svetu (figuralika),
vendar se srečujemo predvsem z razpoloženjskimi in sim-
bolno navdahnjenimi kompozicijami. Kot je k razstavi za-
pisal dr. Damir Globočnik, pa je ne glede na prisotnost do-
kaj raznolikih slikarskih pristopov v ospredju avtoričinega
slikarskega delovanja predvsem njena osebna izpoved, saj
je posamezna predvsem odraz njenih razmišljanj ter ob-
čutenja okolja in življenja. I. K.

aša prva dama
črno-belih tipk,
doma in v med-
narodnem pros-
toru priznana pi-

anistka Dubravka Tomšič
Srebotnjak je s sredinim kla-
virskim koncertom nedvo-
mno postavila piko na i le-
tošnjemu Kristalnemu
abonmaju, ki so ga ob izdat-
ni pomoči občine Škofja
Loka pripravili v Sokolskem
domu. Tistih nekaj prostih
vstopnic, ki so ob siceršnji
odlični abonmajski zasede-
nosti dvorane še ostale v pro-
daji, je pošlo že nekaj dni
pred koncertom. 

Vrhunska interpretinja
klavirske glasbe je v dveh
programskih sklopih pred-
stavila skladbe dveh sklada-
teljev, mojstrov klavirske
glasbe. Prvi del je posvetila
dvema sonatama Ludwiga

van Beethovna, po odmoru
pa je v drugem delu zaigrala
štiri balade Frederica Chopi-
na. Navdušenju občinstva ni
bilo kraja, sledil je dodatek. 

Organizatorji pa so občin-
stvu že predstavili tudi pro-
gram za 3. Kristalni abonma,
ki bo na sporedu v prihodnji
koncertni sezoni, v kateri
bomo v Sokolskem domu
lahko znova slišali same od-
lične in uveljavljene glasbene
sestave in soliste, ki ustvarja-
jo v različnih glasbenih zvr-
steh, od pihalnega kvinteta
Slowind, Renata Chicca s
svojim triom, Jureta Ivanuši-
ča z glasbeno igralskim pro-
jektom, dekliške pevske sku-
pine Čarnice do izjemnih
pevcev, kot sta Marcos in
Bernarda Fink, pa nemška
sopranistka Esther Kretzin-
ger, in odličnih instrumenta-
listov, kot je violončelist Gal
Faganel. Ja, tudi prihodnje
leto se v Škofji Loki obeta vro-
ča koncertna sezona. 

VRH ABONMAJA 
Na zaključnem koncertu Kristalnega abonmaja v
Sokolskem domu je Dubravka Tomšič Srebotnjak
navdušila do zadnjega kotička polno dvorano.

Igor Kavčič

N

Plesni tečaj 
na Gorenjskem glasu

Povabite drago na ples in jo zavrtite v ritmu glasbe!
Vabimo vas na začetni plesni tečaj družabnih plesov,
ki se začne v četrtek, 7. aprila, v avli Gorenjskega
glasa, ob 20. uri (tečaj traja uro in pol). Naročniki
Gorenjskega glasa boste za tečaj, ki obsega osem vaj,
namesto 55 evrov odšteli le 45 evrov na osebo
(naročnik/ca in partner/ka). Naučili se bomo plesati

fokstrot, diskofoks, angleški
in dunajski valček,
polko in čačača.

Naj se
druženje,

gibanje in ples s
Plesno šolo Art 

začne! 
Za več informacij 

pokličite 04/201 42 41
ali pišite na 

koticek@g-glas.si.
Vabljeni!

Mojstrica klavirja Dubravka Tomšič Srebotnjak je navdušila
z izvedbami skladb Beethowna in Chopina. / Foto: Jana Jocif
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inulo nedeljo,
na svoj 80.
rojstni dan, je
Jelka Bajt iz

Zgornjih Bitenj svojce in
prijatelje povabila v eno od
stražiških gostiln. Slavljen-
ko smo ob praznovanju ne-
pričakovano obiskali tudi

mi, za kar je 'kriva' njena
dolgoletna prijateljica Meta
Pečnik. Jelki je namreč že-
lela pripraviti posebno pre-
senečenje in njenemu viso-
kemu življenjskemu jubile-
ju dodati piko na i še z ob-
javo v Gorenjskem glasu.

Jelka se kljub visoki sta-
rosti 'dobro drži'. "Človeka
najbolj držita pokonci do-

bra volja in pozitivno raz-
mišljanje. Tega se je treba
zavedati tudi v težkih tre-
nutkih," pove slavljenka. Z
zdravjem nima večjih te-
žav, le vid ji peša, zato ne
more več brati in gledati te-
levizije. Rada je na tekočem
z dogajanjem doma in po
svetu, zato posluša radijska
poročila. Veliko veselje ji

predstavljata vzgoja rož in
obdelovanje vrta. Jelka izvi-
ra iz delavske družine v
Smokuču, otroštvo pa je
preživela v Palovčah (obči-
na Tržič). Z zdaj že štiri-
najst let pokojnim možem
(doma je bil iz Čepulj) sta si
dom uredila v Zgornjih Bit-
njah, rodila pa sta se jima
sin Franci in hči Marinka. 

Mladoporočenci

V Kranju sta se 12. marca poročila Boštjan Zaplotnik in
Zlatanova Lyublyana Blagoeva.

Novorojenčki

Minuli teden smo na Gorenjskem dobili 47 novih 
prebivalcev. V kranjski porodnišnici se je rodilo 39 otrok,
od tega 15 deklic in kar 24 dečkov. Najtežji je bil deček,
ki je tehtal 4070 gramov, najlažja pa drobcena deklica,
ki je ob rojstvu tehtala 1480 gramov. Na Jesenicah je 
prvič zajokalo 6 dečkov in 2 deklici. Najtežji je bil eden
od dečkov, ki je tehtal 4240 gramov, lažji od deklic pa je
tehtnica pokazala 2630 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 ...

VAŽNA JE DOBRA VOLJA
Jelka Bajt iz Zgornjih Bitenj je v nedeljo praznovala 80. rojstni dan.

Ana Hartman

M

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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Osemdesetletna Jelka Bajt (na sredini v prvi vrsti) v družbi svojcev in prijateljev 
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o opravljenem poslu
se nam je vsem sku-
paj od srca odvalil
precej velik kamen.

Kaj kamen, prave skale ...
Avto je popravljen, nado-
mestni motor deluje, nasled-
nje jutro se bomo odpravili
naprej proti Češki, spačkar-
skemu srečanju naproti.
Slavko nam je namreč veli-
kodušno ponudil prenočišče
še za eno noč. Ko smo v na-
daljevanju po stari slovenski
navadi naredili likof in zapili
menjavo motorja, smo Slav-
ka, Dolenjca po rodu iz No-
vega mesta, temeljito izpra-
šali, kako se je sploh znašel v
Ukrajini. Kot nam je pove-
dal, je v Stryi za stalno prišel
pred dvanajstimi leti, se po-
ročil z domačinko, ustanovil
podjetje in začel z vlečno
službo in avtobusnimi pre-

vozi. Žene sicer nismo vide-
li, je pa naokrog prišla njego-
va hči, na prvi pogled prav ži-
vahna najstnica. Preden je
prišel v Ukrajino, je bil med
drugim tovornjakar na med-
narodni sceni, tudi v Vzhod-
no Evropo. Šoferska mu to-
rej nikoli ni bila tuja. 

Da se v Ukrajini posluje še
vedno bolj po kavbojsko,
marsikaj se da urediti mimo
uradnih poti, predvsem pa
ni take birokracije kot v Slo-
veniji. Pa tudi nobene prave
kontrole ni, tako da ogrom-
no stvari lahko naredi samo
za svoj žep. Trenutno ima
tudi turistično agencijo in
čez poletje tedensko napolni
40 avtobusov turistov za Hr-
vaško, Turčijo, Italijo in še
kam. "Žal imam v podjetju
samo tri avtobuse, drugo pa
so najeti ukrajinski prevozni-
ki. Sicer pa tukaj kar v redu
živim, nič mi ne manjka ...,"
pravi Slavko Fink, da pa soci-

ala tako rekoč ne obstaja. Jav-
nega zdravstva tako rekoč ni.
Vse je treba plačati ali pa celo
prinesti s seboj, celo infuzijo.
Ljudje povprečno zaslužijo
od 1500 do 2000 grivnov,
kar je 150 do 200 evrov.

Tudi meni ne računa pre-
več. Za vse ugodje, ki smo ga
bili deležni, od delavnice do

dveh nočitev, olja za motor,
vključno z več kot 500 kilo-
metri, ki jih je njegov delavec
Roman naredil z vlečno služ-
bo. Računa 150, 160 evrov ...
pa še nekaj malega za olje,
ah, jaz mu jih dam kar 200.
Pospravi jih v predal v "naši"
kuhinji. Očitno nam je za-
upal. Lepo. 
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HUMOR, RAZVEDRILO

Pred svetim Petrom
Iztiri vlak poln nun in vse končajo v nebesih, kjer jih
pred vrati sprejme sveti Peter. Vpraša prvo: "Si kdaj ime-
la kakšen kontakt s "stvarjo" moškega?"
Ta se zahihita in odgovori: "Enkrat sem se dotaknila
samo vrha glavice." 
Sv. Peter odgovori: "V redu. Pomoči konico prsta v sve-
to vodo in lahko greš naprej." 
Enako vprašanje postavi drugi in ona mu odgovori: "En-
krat sem se igrala z njim in ga drgnila." 
Sv. Peter odgovori: "V redu, umij si roko v sveti vodi in
pojdi naprej." 
Takrat sv. Peter opazi, kako se sestra Micka preriva
mimo drugih in jo vpraša: "Sestra Micka, zakaj prehite-
vate vrsto?" 
Sestra Micka pa mu odvrne: "Če bom morala grgrati
sveto vodo, jo hočem, še preden si sestra Francka ope-
re rit v njej!" 

Ostržek v puberteti
Ostržek je prišel v puberteto in čas je bil, da izgubi ne-
dolžnost. 
Toda, vsa dekleta so ga odklanjala, ker je imel preveč
oglatega lulčka. Zato je odšel k mizarju in ga zaprosil, če
mu ga lahko zgladi.
"Na, tukaj imaš šmirgel papir in si zbrusi robove kar

sam, jaz imam preveč dela."
Ostržek se je zahvalil in odšel domov. Naslednji dan ga
je srečal mizar in ga vprašal: "Kako, si že našel kakšno
punco?" 
"Ah, kaj mi bo punca! Šmirgel papir je zakon!"

Pet najnovejših slovenskih kletvic 

Da bi ti Murko pel na poroki!
Da bi ti Baričevič psa čuval!
Da b' te Hilda zaposlila!
Da bi ti Lucienne otroke učila govorit slovensko!
Da bi se ti ves pir v Union spremenil!

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:

e takoj, ko je Putin
na letališču J. P.
na Brniku v obči-
ni Cerklje na Go-
renjskem stopil
na slovenska tla,

je prvemu človeku svojega
kabineta dal vedeti, da naj
mu na Brdo pripelje tudi
Zorana Thalerja. "To je edi-
ni človek v Sloveniji, ki ra-
zume pravi politični jezik in
je mogoče z njim na gospo-
darskem in poslovnem po-
dročju plodno sodelovati. Ja
hoču, da vidjim Taljara," je
zahteval Putin. In tako se je
tudi zgodilo. Ko je prvi člo-
vek ruske vlade opravil z ba-
nalnostmi okrog "južnega
toka" in nekih nepomemb-
nih gospodarskih povezova-
njih med njegovo državo in
Slovenijo, se je po Brdu
sprehodil še z bivšim evrop-
skim poslancem, sedaj le še
brezposelnim Slovencem,
Zoranom Thalerjem. 

Sicer nam ni natančno
uspelo ujeti, o čem sta se
moža pogovarjala, vseskozi
sta debato motila prevajalca,
ki ja na sliki vidimo v oza-

dju, nekaj sta menda čeblja-
la o kuhi in vrtnarstvu, smo
pa nekako ugotovili rdečo
nit pogovora. Ta se je sukal
na temo rib in ribolova. Pu-
tin je kot velik ljubitelj ribo-
lova prosil Thalerja, če bi ta
lahko do septembra inten-
zivno lobiral v obeh Sorah,
Selški in Poljanski, da bi se
postrvi vsaj pogovorno na-
učile rusko. Putin je namreč
take vrste ribič, da lovi pred-
vsem na podlagi prepričeva-
nja rib, da je najboljše, da se
takoj predajo, saj se nima
smisla upirati taki veličini,
kot je on, Putin, Vladimir
Putin. Na ribolov na obeh
Sorah bi Putin predvidoma
prišel še letos septembra.

Zoran naj bi dotlej pripra-
vil amandmaje in ustrezne
zakonske podlage, ki bi jih
potem sprejeli v obeh So-
rah. V nadaljevanju naj bi
potem za ribe organizirali
"šnelkurs" oziroma hitri te-
čaj ruščine za ribe I in ruščine
za ribe nadaljevalni - II . Zo-
ran je potrdil, da je to vseka-
kor mogoče, saj bo tja do je-
seni imel dovolj časa za lobi-
ranje v najbolj kalnih prede-
lih obeh Sor. Hkrati pa je
prosil Putina za kakšen

skromen prispevek: "Saj ve-
ste, kako je, težka je za pre-
živet, smo reveži, komaj za-
četek združim s koncem
meseca."

Putin je Thalerju v zame-
no ponudil milijardo rubljev
na bankovcih po 700 in

900 apoenov, ter dva otoka
na Bajkalu in v Sibiriji. Po
vrhu je prijatelju, kot mu je
v nekem trenutku dejal, ob-
ljubil še tovarno talarjev ozi-
roma krožnikov v Ribinsku.
Ne, taki ponudbi se tudi Zo-
ran ni mogel odreči.

Mali Brat

Ž

Igor Kavčič

P

Slavko Fink že od leta 1997 živi v Ukrajini. / Foto: Zala Julija Kavčič

AH, SAJ SO SAMO RIBE
Daleč od oči medijev in s tem tudi javnosti sta se v torek na Brdu, potem ko je uradna slovenska
politika opravila svoje, na sprehodu srečala še Vladimir Putin in Zoran Thaler. Ekskluzivno
poročamo, o čem je tekla beseda. 

S spačkom do Kijeva in nazaj (76)

SLAVKO, UKRAJINSKI SLOVENEC
Slavko Fink z Dolenjskega si je konec devetdesetih v Ukrajini poiskal ženo, si v mestu Stryi ustvaril
družino in dom. In seveda posel. 
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Golica"

Zelo rada prebiram Gorenjski
glas, še posebej vašo rubriko.
Že dalj časa me muči dvom
glede mojega partnerja. Zani-
ma me predvsem najina zve-
za, ali bova kdaj začela živeti
skupaj in načrtovati najino
prihodnost, ker on trenutno
doživlja velike pritiske tudi
doma in je razdvojen.
Trenutno je vajina veza v kri-
zi, a to obdobje v kratkem
mine. Potreboval je čas, da
vse skupaj premisli in da ne
ostane samo pri odločitvah
in željah, ampak da se tudi
uresniči. Pritiski s strani nje-
gove družine se umirjajo in
prišel bo do zaključkov. Vi in
otrok mu veliko pomenita, in
želi si, da zaživite skupaj. Kar
se tudi zgodi. Že v tem letu.
Časa nimate več veliko, zato
začnite resno premišljevati o
odhodu v tujino, saj vam vi-
dim selitev. Prihodnost vam

prinaša kar nekaj sprememb,
ki vam zelo spremenijo živ-
ljenje, seveda pozitivno. Lep
pozdrav.

"Horoskop"

Draga Tanja, še enkrat ti pi-
šem. Vsak teden prebiram
tvojo pošto. Zanima me
zdravje, služba, bodo kakšne
spremembe in pa ljubezen.
Nimam sreče v ljubezni, ne
vem, kaj delam narobe, a
sem preveč odkrit, direkten.
Nisem imel še nobene punce,
a je želja prevelika. 
Nikar ne verjemi v to, da ni-
maš sreče v ljubezni, ker če
boš v to verjel, ljubezni ne
boš prepoznal, ko ti pride
nasproti. Kajti odgovor je
čisto enostaven, nisi še spo-
znal prave, punce in ljubez-
ni. Kar pa se ti zelo kmalu
spremeni, saj te v drugi pol-
ovici leta vidim v paru. Res,
da si preveč odkrit, a to vze-

mi za vrlino, ne pomanjklji-
vost. Glede zdravja bi ti re-
kla le to, da ne izkoristiš vse
energije, usmeri se v kakšno
športno aktivnost, oziroma
še bolj kot sicer. Služba je
pač taka, kot je, služba. V
roku nekaj let ti vidim izob-
raževanje in potem lahko
pričakuješ večje spremem-
be na tem področju. Bodi
lepo.

"Aprilka"

Zelo rada prebiram vaše od-
govore. Prosim, če mi pogle-
date, kaj se mi piše v prihod-
nje. V boljših časih mislim, da
že lezem iz pekla, pa še vedno
grebem po vroči žerjavici. Skr-
bi me predvsem za otroke, ker
morajo vse skupaj prenašati.
Kako se bodo znašli? 
Žerjavica je lahko zelo vroča,
v vašem primeru tudi zato,
ker se sproti nalaga na ogenj.
In tako nastane začaran

krog, v katerem ste že dolgo
časa. Pravite, da vas skrbi za
otroke, oni bodo slej ko prej
odšli po svoji poti. Skrbeti
naj vas začne za vas, koliko
časa boste še zdržali, da ne
postanete imuni na žalost in
vse, kar prinaša pekel življe-
nja. V prihodnjem letu bo
prišlo do kritične točke in ta-
krat tudi pade odločitev, da
tako ne gre več naprej. In po-
tem je samo še korak, dva do
velike prelomnice. Vidim vas
srečno in tudi zaljubljeno.
Kmetijo zaenkrat obdržite.
Naj vas ne skrbi za otroke,
imajo prave vrednote in se
bodo dobro znašli v življe-
nju. In s tem, ko naredite
spremembo v svojem življe-
nju, jim boste najbolj poka-
zali, kako zelo jih imate radi.
Srečno.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Na vse načine se boste izogibali različnim skrajnostim in
se skušali obdržati v zlati sredini. Večinoma vam bo to
uspevalo, zato boste še kar zadovoljni sami s sabo.
Poslovno se vam približujejo pozitivne spremembe, ki jih
boste zelo veseli.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Svoje nezadovoljstvo boste prenašali na druge, namesto
da bi poiskali čim prej vzrok svoje slabe volje. Nikar naj
vas potem ne čudi, če se bodo vaši bližnji umikali vsak na
svoj konec. Dobre novice vas rešijo iz zagate. 

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
V tem tednu se vam obeta resnično nekaj lepega. Od no-
tranje sreče, ki vas bo napolnila, boste dobili pogum, in
naredili boste korak, ki si ga že dolgo časa želite, a niste
imeli zaupanja vase in v svoje odločitve. Petek bo vaš
srečen dan.

Rak (22. junija - 22. julija)
Težave, ki jih boste občutili, bodo samo trenutne in jih boste
takoj rešili eno za drugo. Na osebnem področju se boste
odločili za pravo potezo in s posledicami boste zadovoljni
vi, kot tudi drugi v vaši bližini. Pričakujte večji denar.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
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 zunanjih
vplivov, saj vam le škodujejo. Darilo vam bo vzelo sapo.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Na delovnem mestu se vam obeta zelo pomemben
pogovor. Izid pogovora bo odvisen od vašega obnašanja.
Od vas bodo pričakovali samozavesten pristop in glejte,
da boste dali vse od sebe. S tem se boste končno naučili,
da si ceno postavljate sami.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Reševali boste službene naloge, za katere veste, da se
morate maksimalno potruditi. Misel o skorajšnjem, sicer
krajšem dopustu vam bo dala še kako potrebnega elana.
V svoj čustveni svet boste odprli okno in presenečeni
boste nad lastnimi občutki.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Postavite se že enkrat po robu. Dokler tega ne boste sto-
rili, ne morete pričakovati uspeha in splošnega zado-
voljstva. Vsaka stvar ima svojo meje in zadnji čas je, da
tudi vi postavite svojo. Okolica bo to prisiljena sprejeti.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Nasprotna stran vam je že nekaj časa nazaj pokazala svo-
jo zainteresiranost in čaka na vašo potezo. A je ni od
nikjer. Brez nič je nič, to ve vsak. Zato se morate začeti
zavedati, da je treba za srečo tudi kaj narediti. Kar pa
seveda nikoli ni prepozno.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Rezultat prejšnjega tedna bo izčrpanost in četudi se
boste v tem tednu ne vem kako borili za uspešnost, vam
ne more uspeti. Uspelo pa vam bo pri vseh čustvenih
zadevah in končno boste sami prišli do resnice. Zaupali
boste šestemu čutu, ki vas bo vodil cilju naproti.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
V denarnih zadevah boste potrebovali nasvet, ki pa ga ne
smete iskati pri komerkoli. Nazadnje boste to zadevo
zelo dobro izpeljali. Nekdo zelo misli na vas in ko pride
pravi čas, se boste dobro odločili, ne bo vam žal.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Na čustvenem področju se boste prav kmalu znašli med
dvema ognjema. Takemu preobratu boste kar težko
sledili. Enkrat nič, drugič preveč. Reši vas razsodnost in
modrost. V družbi prijateljev se boste prijetno počutili.

"Sanjalo se mi je, da sem ime-
la v svojem prejšnjem domu v
predalu med nogavicami ko-
bro. Imela sem jo kot hišnega
ljubljenčka. V spominu sem
jih imela več, ampak menda
sem jih oddala. Ko sem jo hra-
nila, sem ji odstranila strup, ki
je stekel po tleh, in sem ji po-
nesreči malo odškrtnila strup-
nik, potem sem ji pa dovolila,
da me ugrizne, da bi videla,
kako zgleda. Oplazila me je
samo po puloverju in me
sploh ni ugriznila. Dala sem
jo nazaj v predal in začela
iskati nekoga, ki bi jo imel.
Našla sem nekoga in ko sem
ga peljala do sobe, so bile pri
vznožju stopnic pripravljene
stvari za kosovni odvoz (tv, ra-
dio). Ko sva prišla do sobe, je
bil spodnji predal do polovice
odprt in sem se ustrašila, da je
niso moji otroci spustili na

prostost. Potem sem ugotovi-
la, da zgornji predal z nogavi-
cami ni bil odprt. Ampak ni-
sem bila prepričana, da je
kača tam. Nisem upala mir-
no v sobo in sem najprej zače-
la pregledovati vse odprtine,
kjer bi se lahko skrivala. Ko
sem se končno opogumila, da
bi odprla predal, sem se zbu-
dila. Naj povem še, da so se
sanje dogajale še pri starših,
ampak spalnica je bila pa ista,
kot jo imam zdaj." Veronika
Draga Veronika,
spalnica je simbol zasebno-
sti, miru in skuša ozavestiti
našo notranjo realnost in ne-
zavedno. V sanjah so trenut-
ne težave pogosto postavlje-
ne nazaj v nekdanjo spalnico
naših staršev. Nekateri meni-
jo, da zato, ker se je tukaj za-
čela naša usoda. Bolj verjet-
no pa je, da nas podzavest

skuša usmeriti na razmišlja-
nje o prevzetih vedenjskih
vzorcih staršev, ki nas ovirajo
v življenju. Lahko pa so tudi v
pomoč - odvisno pač od
tega, kakšen odnos imamo s
starši. Predal je kot omara,
simbol dobro varovane skriv-
nosti ali pomembne informa-
cije, ki je 'shranjena' v podza-
vesti. Od tod se vedno znova
javlja v obliki mentalne nava-
de, ki nas stalno ovira, dokler
je ne ozavestimo in spreme-
nimo. Nogavice usmerjajo
na noge, ki so simbol napre-
dovanja na življenjski poti.
Kjer se pojavijo, nam hočejo
olajšati pot, saj svarijo pred
ponavljanjem napak. Torej ni
naključje, da si našla med
nogavicami tudi kobro. Ko-
bra je kot kraljica kač simbol
velikih duhovnih moči, ki tlijo
v tvoji podzavesti in ne more-

jo priti do izraza. Njen strup
je simbol destruktivnega rav-
nanja, ki nikakor ni dobro
zate. Lahko gre za določene
naravnanosti, morda način
mišljenja ali čutenja drugih,
ki so ti vsiljeni in te počasi za-
strupljajo. Strup kobre sim-
bolizira torej vse, kar bi uteg-
nilo ovirati ali celo preprečiti
tvoje napredovanje. Iz tega
vidika so kosovni odpadki iz
tvojih sanj simbol zlorabe in
zapravljanje dragocene ener-
gije. Na splošno simbolizira-
jo odpadki vso duševno kra-
mo, ki bi jo morali dokončno
osmisliti, predelati in sortira-
ti, ker je ne potrebujemo več
in jo lahko končno 'vržemo
stran'. Zgleda, da je tvoje živ-
ljenje posejano z nekoristni-
mi problemi in ljudmi, v kate-
re vlagaš preveč energije.
Morda se moraš naučiti reči
Ne, brez slabe vesti in samo-
obtoževanja. Posveti se sebi,
pozabi vse staro, naučeno in
začni na novo.
Ljubi drugega kot sebe- ne na-
mesto sebe!

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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NAGRADNA KRIŽANKA
1. nagrada: velika promocijska vrečka AS
2. nagrada: srednja promocijska vrečka AS
3. nagrada: mala promocijska vrečka AS

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z oštevilčenih polj in
vpisano v kupon iz križanke) pošljite na dopisnicah do srede, 6. aprila 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.



28 PETEK_25. 03. 2011

redin večer je bil do-
brodelno obarvan.
Radovljiški gasilci
so skupaj z druš-
tvom Vitezov tem-

plarjev in Kavarno kino ter v
sodelovanju z waldorfskim
vrtcem pripravili dobrodelni
koncert z naslovom Otroci so
naši sončki. Da jim ni vseeno
za otroke in družine v stiski,
so s svojim nastopom na pri-
reditvi v Linhartovi dvorani
dokazali številni znani sloven-
ski pa tudi domači, radovljiški
glasbeniki, med njimi Bošt-
jan Bračič, Samuel Lucas,
Maja Založnik, Vlado Pilja,
Nataša Artiček in Manca

Špik. Prireditev je sproščeno
povezoval Gregor Murn. Lin-
hartova dvorana v sredo sicer
ni bila polna do zadnjega ko-
tička, kar je škoda, ker v Ra-
dovljici ne nastopi pogosto to-
liko slovenskih estradnikov
naenkrat, a organizatorji, ki
izkupiček od prodanih vstop-
nic in drugih donacij po dogo-
voru s pristojnimi na huma-
nitarnih organizacijah in
Centrom za socialno delo
prek društva Žarek namenja-
jo otrokom iz socialno ogro-
ženih družin, so optimistični:
prihodnje leto gremo naprej!

V mengeškem Špas teatru
pa je bila predvčerajšnjim
premiera dobrodelnega mu-
zikala Mož iz Manče, v kate-
rem so z veliko volje in lju-

bezni do igre nastopili novi-
narji, voditelji, snemalci in
drugi predstavniki Pop TV in
Kanala A pod vodstvom Ja-
neza Usenika, novinarja 24
ur in stand up komika. Use-
nik, ki je odraščal z gledališ-
čem, se je vživel v glavno vlo-
go Cervantesa in Don Kiho-
ta, v muzikalu pa nastopajo
tudi voditelj 24 ur Matjaž
Tanko, obrazi Pop in-a Ota
Roš, Nejc Simšič in Mateja
Ropoša, novinarja Sveta na
Kanalu A Blaž Jarc in Jan
Golja, snemalec Gregor Go-
dler ... Televizijci so se spo-
padli z zahtevno nalogo in jo
izvrstno opravili, obiskoval-
cem, ki so do zadnjega kotič-
ka napolnili dvorano, pa so
dokazali, da premorejo tudi

igralske, pevske in plesne
sposobnosti. Občinstvo jih je
na koncu pozdravilo s stoje-
čimi ovacijami. Nepogrešljiv
je bil tudi Orkester Sloven-
ske vojske pod vodstvom di-
rigenta Simona Dvoršaka.

Predstavo, ki je nastala v ko-
produkciji s Špas teatrom, re-
žiral pa jo je Marko Plantan,
bodo ponovili še sedemkrat,
štiri predstave so že razproda-
ne. Ves izkupiček bo šel v do-
brodelne namene - za otroke
Pediatrične klinike v Ljublja-
ni. "Če želimo videti lepši ju-
tri, ga moramo poiskati v
iskricah otroških oči. Upamo,
da bo naše darilo vsaj malo
pomagalo, da še močneje za-
svetijo," pravi idejni vodja pro-
jekta Janez Usenik.

DRUŽABNA KRONIKA

Tiger se ukvarja z otroki

Znana zvezda golfa Tiger Woods (35) je
v enem svojih intervjujev izjavil, da se
počasi postavlja na noge in se vrača v re-
alno življenje, kar vključuje tudi njegova
dva otroka - triletno Sam in dveletnega
Charlija. Delo očeta samohranilca ni
enostavno, vendar v njem uživa. Za hčer

pravi, da je bolj umetniška duša in rada pleše, medtem
ko Charlija navdušuje šport.

Rihanna zanika Colina

Pevka Rihanna (23) se je pred kratkim
razšla s profesionalnim bejzbolistom
Mattom Kempom, vendar so že februar-
ja začele krožiti govorice, da ji je všeč ig-
ralec Colin Farrell (34). Pač jih je nekdo
videl ob istem času v isti restavraciji.
Vendar naj bi vir, ki pevko dobro pozna,

potrdil, da ni šlo za zmenek - Colin naj bi bil na poslov-
ni večerji, Rihanna pa sploh na drugem koncu sobe. 

Jessica ni pritiskala na Justina

Pevec Justin Timberlake (30) in igralka
Jessica Biel (29) sta utišala govorice, da
sta se razšla zaradi varanja, ravno tako
pa tudi ne zaradi tega, ker bi se eden od
njiju želel poročiti. Predvsem se je govo-
rilo, da je bila Jessica tista, ki je pritiska-
la na Justina. Vendar so njeni prijatelji

potrdili, da nikdar nista kupovala prstanov, pa tudi z že-
ljo po poroki ni obremenjevala Justina. Par je bil skupaj
štiri leta.

Kevin Costner bo igral v novem Supermanu

Igralec Kevin Costner (56) je s filmsko
hišo Warner Bros podpisal, da bo igral
v novem filmu Zacka Snayderja o Su-
permanu. Igral bo Jonathana Kenta, su-
perjunakovega očima. O tem, ali bo
moral Kevin Costner v filmu umreti ali
ne, pa Warner Bros še dobro skriva,

tako kot tudi še kakšen del zgodbe, ki jo počasi sestav-
ljajo v celoto.

ZA ISKRICE V OTROŠKIH OČEH
Televizijci so v mengeškem Špas teatru uprizorili dobrodelni muzikal Mož iz Manče, radovljiški 
gasilci pa so pripravili dobrodelni koncert Otroci so naši sončki.

VRTIMO GLOBUS

V glavni vlogi je blestel novinar 24 ur Janez Usenik. Matjaž Tanko, Ota Roš, Janez Usenik in Martina Ipša

Takole sta se pop-in-ovca Mateja Ropoša in Nejc Simšič v
zaodrju pripravljala na muzikal. 

A. H., M. A.

S

Pred Kavarno kino in Linhartovo dvorano je bilo živahno že
vse popoldne; male in velike otroke je s slastnimi palačinkami
razveseljeval stari znanec, Medved Čalapinko. / Foto: Tina Dokl

Nič manj kot zvezde pop neba niso navdušili domači,
radovljiški izvajalci. Med najbolj toplo sprejetimi na 
koncertu so bili pevci otroškega pevskega zbora Brezje.

Izvrstna pevca Maja Založnik in Boštjan Bračič v družbi
voditelja Gregorja Murna (levo) / Foto: Tina Dokl

Rajka Korošec je absolventka bibliotekarstva in
zgodovine na filozofski fakulteti, njena velika ljubezen
pa je izdelovanje nakita. Ujeli smo jo na odprtju
skupinske razstave v Kulturnem domu na Slovenskem
Javorniku. / Foto: Janez Pipan
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

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

11001242

ODDAM

MLAJŠEMU upokojenemu paru od-
dam stanovanje za manjšo pomoč, ☎
05/38-08-095 11001527

ENOSOBNO stanovanje v središču
Radovljice, ☎ 041/886-642 11001518

ENOSOBNO stanovanje v Kranju, ☎
040/416-257 11001593

TRISOBNO stanovanje v Radovljici,
obnovljeno, delno opremljeno, 1. nad-
stropje, vrt, ☎ 031/253-231 11001586

HIŠE
PRODAM

DVOSTANOVANJSKO hišo na deželi,
potrebno obnove, ☎ 040/719-377

11001558

VISOKOPRITLIČNO hišo s prizidkom
in teraso, Delavska ulica, Šenčur, ☎
051/326-136 11001483

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

VIKEND z vinogradom v bližini Trebnje-
ga, cena 52.000 EUR, ☎ 041/760-
293 11001556

POSESTI
PRODAM

NA Golniku sta naprodaj zazidljivi
parceli 1049 m2 in 665 m2, ☎
040/204-184 11001534

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

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

tel: 051 686 320 ( Karmen ) 

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

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

ZA ZNANE STRANKE IŠČEMO VEČ 
STANOVANJ IN HIŠ NA GORENJSKEM.

Posredujemo pri prodaji/nakupu, 
najemu /oddaji vseh vrst nepremičnin.
Sodelujemo tudi z investitorji in tujci.

Posredniki z več kot 10 letnimi 
izkušnjami in licencami. Naš moto:

kvalitetno, korektno in pošteno...

KRANJ, PLANINA JUG, varovano
stanovanje, novogradnja, 2. nad./4, 43
m2, J lega, balkon, parkirno mesto v
kleti. Cena: 91.118 EUR.
KRANJ, PLANINA JUG, varovano
stanovanje, novogradnja, 2. nad./4,
55,45 m2,  balkon, parkirno mesto v
kleti. Cena: 120.000 EUR.
KRANJ, Kidriceva, trisobno 82 m2, visoko
pritlicje, let. 1955, cena 110.000 EUR

DRULOVKA, v naselju vrstnih hiš pro-
damo nedokončano, (IV. pod. gr. faza)
končno enoto trojčka, let. 1991, s 180
m2 površin in 78 m2 kleti (K+P+N+M),
na parceli 183 m2. Cena 159.000 EUR,
možnost menjave za stanovanje. 
NAKLO, Pivka, enostanovanjska hiša
160 m2, garaža za 3 avtom., let. 1964,
obnovljena 1985, na ravni sončni
parceli 987 m2. Cena: 270.000 EUR.

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

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 stori-
tev 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 kata-
ster stavb

■ zakoličbe objektov, komunalnih 
vodov, cest

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

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v
III. nadstr., l. izgr. 1965, obnovljeno
l. 2005 (kopalnica, WC, CK na plin),
vpisano v ZK, klet, balkon, cena
125.000,00 EUR.
Kranj, bližina avtobusne postaje,
enosobno v mansardi (5. nadstr.) v
izmeri 44 m2, l. izgr. 1964, delno
prenovljeno l. 2005 (kuhinja, spal-
nica) cena 65.000,00 EUR.
Tržič, staro mestno jedro, trisobno
v 3. nadstr. izmere 64,00 m2, l.
izgr. 1910. delno prenovljeno l.
2005 (tlaki, okna, CK na olje), bal-
kona ni, v ceni je tudi garaža veliko-
sti 6x3 m2, ki je v isti stavbi, cena
84.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo šti-
ri stanovanja, l. izgr. 1960, stanova-
nje izdelano l. 1991, CK, cena
77.500,00 EUR.
HIŠA - ODDAMO V NAJEM
Predoslje, starejša kmečka hiša,
pritličje v izmeri 96 m2 (opremlje-
na bivalna kuhinja, dnevna soba s
pečjo, spalnica in kopalnica z WC),
l. izgr. 1930, delno prenovljena
1995, ogrevanje klasično, cena
380,00 EUR + 85,00 EUR fiksni
stroški (elektrika, voda, smeti) + 1x
varščina, vseljivo takoj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske po-
vršine na parceli velikosti 262 m2,
l. izgr. 1935, prenovljena l. 2002 -
okna, vse instalacije, kopalnica, CK
na olje, dvorišče, kjer je možno
parkiranje za dva avtomobila, tera-
sa s 115 m2 vrta, cena 175.000,00
EUR. 
Žiri, v centru mesta, visokopritlična
tlorisa 10x8 m2 na parceli velikosti
477 m2, l. izgr. 1937, lepo vzdrževa-
na na zelo sončni lokaciji, CK na
olje, vsi priključki, cena 144.000,00
EUR. 
Kranj, Kokrica, visokopritlična tlori-
sa 10x8 m2 na parceli velikosti 857
m2, l. izgr. 1955, v celoti podklete-
na, garaža, CK na olje, v mansardi
še delno neizdelana, zelo lepa loka-
cija, cena 190.000,00 EUR.
Trstenik, na izredno lepi sončni lo-
kaciji, medetažna s 300 m2 upo-
rabne 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 5m, objekt je
možno uporabljati za različne de-
javnosti, urejen dostop in lastno
parkirišče, cena 160.000,00 EUR.
Tržič, v centru mesta na glavni uli-
ci, pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr.
1900, že delno prenovljen, prime-
ren za neživilsko 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.
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Preber nad Schladmingom zaradi povečane nevarnosti snež-
nih plazov prestavljen na soboto, 2. aprila. Informacije in pri-
jave pri vodnikih: Breda: 051/397 040, bredapirc@gmail.com;
Uroš: 040/255 163, prelovsek@gmail.com.

Na Lisco
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vabi v soboto, 9. apri-
la, na planinski izlet na Lisco. Prijave in informacije pri 
vodnikih ali v pisarni: Barbara 040/29-59-49 oz. bbbizjan
@gmail.com; Sebastjan 031/408-439 oz. sebastjan.potocnik
@gmail.com; pisarna društva, Iskratel, vhod na škofjeloški
strani pri ambulanti, ob sredah med 17. in 18. uro.

Povežimo Soline
Šenčur - Turistično društvo Šenčur organizira v nedeljo, 27.
marca, avtobusni prevoz na kulinarični pohod Povežimo Soli-
ne. Dodatne informacije in prijave zbira Franci Erzin, tel.
(041/875-812).

Jurjev pohod na Apnišče
Šenčur - Turistično društvo Šenčur ob prazniku Občine Šenčur
organizira v soboto, 16. aprila, Jurjev pohod na Apnišče (740
m). Start bo ob 8. uri v centru Šenčurja. Prijave bodo zbirali
med 7.15 in 7.45 pred okrepčevalnico Alo-Alo. Dolžina poti 16
do 17 km (4 do 5 ur hoje). Dodatne informacije in predprijave
(obvezne za večje skupine): Franci Erzin, tel. (041/875-812). 

Col-Ajdovščina-Nova Gorica
Kranj - Iz Društva upokojencev Kranj vabijo v torek, 5. apri-
la, na turistični izlet Col-Ajdovščina-Nova Gorica. Prijave z
vplačili sprejemajo v pisarni društva do zasedenosti avtobusa.

Peš romanje v Santiago de Compostela
Kokra - Turistično društvo Kokra vabi na predavanje pred-
dvorskega župana Mirana Zadnikarja o peš romanju v San-
tiago de Compostela, ki bo danes, v petek, 25. marca, ob
19.30 v osnovni šoli Kokra.

Depresija pri psihotičnih motnjah
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek, 29. marca, ob 16. uri na predavanje in po-
govor z naslovom Depresija pri psihotičnih motnjah. Predava-
nje, ki bo v društveni pisarni v Kranju na Oldhamski c. 14 (pri
Vodovodnem stolpu), vodi Jurij Bon, specialist psihiater. 

Najlepši turni smuki avstrijske Koroške
Mojstrana - V Slovenskem planinskem muzeju bo danes, v
petek, 25. marca, ob 19. uri predavanje Najlepši turni smuki
avstrijske Koroške. Predaval bo Mitja Peternel, alpinist in
gorski reševalec iz Mojstrane.

Ustvarjalne delavnice v Poženiku
Poženik - Dramska sekcija Pod Stražo vabi otroke in njihove
starše na ustvarjalne delavnice v Dom krajanov Poženik. Do-
bite se 25. marca ter 1. aprila ob 17. uri.  

Delavnica Čarobni prsti
Kranj - V pionirski knjižnici so vsak ponedeljek med 16. in 19.
uro ustvarjalne delavnice Čarobni prsti. V ponedeljek, 28. mar-
ca, bodo otroci lahko izdelali miniaturne živali iz perl in žice.

Pomlad v Šenčurju
Šenčur - V torek, 29. marca, bo ob 19. uri v Muzeju Občine
Šenčur odprtje slikarske razstave Rajka Ferka z naslovom
Pomlad v Šenčurju. 

Veliki žagar na Trbojskem jezeru
Kranj - Center za trajnostni razvoj podeželja Kranj vabi na pri-
kaz naravoslovnega filma Veliki žagar na Trbojskem jezeru, ki
pripoveduje zgodbo o zanimivem življenju narave in vasi ob
jezeru skozi vse letne čase. Prikaz bo v sredo, 30. marca, z za-
četkom ob 19. uri v Galeriji Dali v Kranju (poleg Kina Center).
Vstop na ogled je brezplačen, zaradi lažje organizacije pa pro-
sijo za predhodno prijavo po tel.: 04/257 88 28, GSM:
040/733 344 ter info@ctrp-kranj.si

PREDSTAVE

RAZSTAVE

OBVESTILA

PREDAVANJA

KAŽIPOT, MALI OGLASI

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

HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

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

Ob materinskem dnevu
Preddvor - Društvo upokojencev Preddvor, sekcija za ročna
dela Gelike, pripravlja razstavo ročnih del za materinski dan v
prostorih Turističnega društva Preddvor. Odprtje razstave bo
jutri, v soboto, 26. marca, ob 10. uri. Izdelke si lahko ogledate
v soboto, 26., in nedeljo, 27. marca, od 10. do 19. ure.

Radovljica - Kranjski oktet vabi na koncert v počastitev materin-
skega dneva danes, v petek, 25. marca, ob 19. uri. Koncert bo v
Baročni dvorani Radovljiške graščine. Poleg Kranjskega okteta
bodo nastopili tudi gostje, zasedba Un's Trboul.

Železniki - Tradicionalni koncert ob materinskem dnevu Pe-
sem srca bo v nedeljo, 27. marca, ob 17. uri v Športni dvora-
ni v Železnikih.

Breznica - Otroški pevski zbor Breznica jutri, v soboto, 26. mar-
ca, vabi na koncert ob materinskem dnevu, z začetkom po 
večerni sveti maši (ob 18.30) v župnijski cerkvi na Breznici.

Šenčur - Danes, v petek, 25. marca, bo ob 20. uri v Domu
krajanov v Šenčurju v počastitev materinskega dne priredi-
tev Jabolko ne pade daleč od drevesa. Vabljene vse mame,
žene in dekleta, pa tudi očetje.

Groblje - V Kulturnem domu Groblje bo Gala koncert ob ma-
terinskem dnevu Anastazije in Mirana Juvana z gostjo Alen-
ko Godec ter drugimi nastopajočimi danes, v petek, 25. mar-
ca, ob 19. uri.

Cerklje - KUD Pod Lipo bo v soboto, 26. marca, ob 19. uri v
Kulturnem domu Adergas pripravili igrico ob materinskem
dnevu. 

Poženik - Dramska sekcija Pod Stražo vabi vse mamice in
babice z družinami na prireditev ob materinskem dnevu, ki
bo v nedeljo, 27. marca, ob 15.30 v Domu krajanov Poženik.

Lahovče - PGD Lahovče bo jutri, v soboto, 26. marca, ob 18.
uri pred Gasilskim domom Lahovče tradicionalno posadil
Lahovško cimbaro, ob glasbeni spremljavi Vodiške godbe.
Ob 19.30 pa bodo počastili tudi Materinski dan s kulturnim
program in pogostitvijo.

Olševek - Otroci gledališke skupine iz Olševka vabijo v ne-
deljo, 27. marca, ob 18. uri v cerkev na praznovanje materin-
skega dne s pesmijo in besedo.

Bolšjak v Radovljici
Radovljica - V nedeljo, 27. marca, bo na Linhartovem trgu
med 9. in 13. uro prvi spomladanski bolšjak. V primeru sla-
bega vremena bo bolšjak v preddverju Radovljiške graščine,
med 10. in 12. uro pa bo poteka tudi delavnica za otroke.

Ura pravljic v slaščičarni Cafe Central
Kranj - V slaščičarni Cafe Central v Kranju (staro mestno je-
dro) bo v nedeljo, 27. marca, ob 10. uri ura pravljic. Pravlji-
ce bo pripovedoval Milan Nardin.

Zeliščarski recepti naših babic
Žiri - V Krajevni knjižnici Žiri bo danes, v petek, 25. marca,
ob 19.30 predstavitev knjige Zeliščarski recepti naših babic,
zapisanih po ljudskem izročilu. 

Na stoti pohod 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur
vabi člane v sredo, 30. marca, na Apnišče (74000 cm), ki je
najvišji vrh v občini Šenčur. Zbor za stoti pohod bo ob 8. uri
na Stagnah v Olševku. Skupne hoje bo 2 do 3 ure. Prijave in
informacije do ponedeljka, 28. marca, na tel. št. 25 31 591. V
primeru slabega vremena bo pohod prestavljen. 

Turni smuk na Preber nad Schladmingom
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj obvešča vse člane druš-
tva in druge ljubitelje turnega smučanja, da je turni smuk na

IZLETI

PRIREDITVE



NJIVO, 1400 m2, na Lancovem pri
Radovljici, lepa sončna lokacija, na ka-
teri stoji tudi kozolec, cena 5000 EUR,
☎ 051/255-377 11001567

NAJAMEM

NJIVO ali travnik na relaciji Kranj -
Vodice, ☎ 041/851-096 11001525

TRAVNIK ali njivo, Kranj - Medvode,
Kranj - Šk. Loka, dober plačnik, ☎
041/711-691 11001505

POSLOVNI PROSTORI
ODDAM v najem ali prodam poslovni
prostor v centru Kranja, ☎ 051/470-
839 11001535

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

ODDAM

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

11001484

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

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

CITROËN C 5 karavan, 2.0 HDi, letnik
2005, srebrne barve, ugodno, ☎
041/227-338 11001571

KIA Sephia, letnik 1999, malo vožen,
odličen motor, vsa oprema, nevozen,
lahko za dele, ☎ 040/864-580

11001531

RENAULT Clio 1.2, letnik 2000,
125.000 km, 5 vrat, rdeča barva, elek-
trični paket, ☎ 040/273-144 11001536

DRUGA VOZILA
PRODAM

VEČJO počitniško prikolico z baldahi-
nom v Izoli, ugodno, ☎ 040/713-517

11001529

MOTORNA KOLESA
PRODAM

TOMOS avtomatic, ☎ 031/360-467
11001574

MOTOR Aprilia RS 125, prevoženih
1.600 KM, ima nove gume, ☎
031/448-118 11001519

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

TEHNIKA
PRODAM

TELESKOP, znamke bušel, s sto-
jalom, povečava 15x45x60, ☎
040/282-485 11001572

BARVNI TV Gorenje, ekran 56 cm,
starejše izdelave, po zelo nizki ceni, ☎
04/25-23-094, 031/827-094

11001554

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

KROGLIČNE ležaje, razne, nove, 1
EUR/kg, ☎ 04/51-21-546,
040/431-722 11001591

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

HRASTOVE plohe, ☎ 040/851-885
11001549

STREŠNO kritino bobrovec, okoli 400
kom, ☎ 041/747-551 11001588

ZRAČNO suhe smrekove deske in plo-
he, ☎ 04/53-31-280 11001543

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

ENOKRILNO okno s termopan zastek-
litvijo in zunan. roleto, 100 x 150 cm,
novo, ugodno, ☎ 04/51-33-187

11001584

VHODNA vrata s podbojem, 25 %
ceneje, nova, ☎ 041/271-953 11001585

VRATA vhodna in garažna, malo rablje-
na, ugodna cena, ☎ 04/25-71-863

11001590

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

KVALITETNA bukova in hrastova drva,
metrska ali razžagana, po ugodni ceni,
možna tudi dostava, ☎ 041/639-348

11001563

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

OHRANJENO belo otroško posteljico
in lepo črno usnjeno kotno sedežno
garnituro, ☎ 031/641-868 11001517

PODARIM

OHRANJENE garderobne omare -
spalnica, ☎ 041/652-649 11001564

GOSPODINJSKI
APARATI
PRODAM

HLADILNIK z zamrzovalnikom 140 x
60 cm, ☎ 04/25-23-094, 031/827-
094 11001553

OGREVANJE, 
HLAJENJE
PRODAM

GORILEC Taysen za peč na olje in
programator za nastavitev ogrevanja,
☎ 04/51-32-478, 051/340-746

11001521

VRTNA OPREMA
PRODAM

RIBNIK ali peskovnik s pokrovom,
plastičen, ojačan s steklenimi vlakni,
☎ 04/20-25-063 11001570

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

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

STARINE
PRODAM

STARA kolarska kolesa, primerna za
okras, ☎ 040/239-365

11001560

KUPIM

AVSTRIJSKE šilinge, nemške marke
in nad 60 let stare stvari, ☎ 051/366-
670 11001530

OBLAČILA IN
OBUTEV
PRODAM

FANTOVSKO obleko za birmo, št. 48
s srajco in metuljčkom, cena 25 EUR,
☎ 031/447-904 11001515

FANTOVSKO obhajilno obleko, ☎
040/172-791 11001569

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

PRODAM

MASAŽNO blazino, malo rabljeno, ☎
04/57-25-213 11001583

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

CIPRESE smaragd, viš. 70 - 80 cm 5
EUR, možnost dostave, ☎ 040/578-
587 11001347

SADNE SADIKE, večletne, po ugodni
ceni, od 8. do 18. ure, ☎ 01/36-43-
195, 041/558-448, 041/841-843

11001538

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

500 l HLADILNI bazen za mleko Stab,
WF in cirkular, el. motor ali traktor 3
toč. sistem, ☎ 031/493-616 11001576

NAKLADALNO prikolico Sip 26, letnik
2003, 9 nožev, ☎ 04/25-60-224,
051/205-800 11001589

ROTACIJSKO kosilnico  Vicon cm
167, ☎ 031/283-524 11001542

SAMONAKLADALKO Sip 16 m3, pa-
jek 4 vretena in VZ zgrabljalnik, ☎
031/426-245 11001545

SEKULAR za žaganje drv, ☎
031/812-210 11001504

TRAČNI obračalnik, priključek na 4 vi-
jake ter koso za Tomo Vinkovič, cena
skupaj 350 EUR, ☎ 041/857-106

11001547

TRAKTORSKO vitlo 4 tone, ter
cepilec drv na sveder, ☎ 041/608-
642 11001522

KUPIM

OSIPALNIK Mušič na 2 osipalni glavi
in okopalnik, ☎ 051/262-579 11001514

SADILEC in izkopalec za krompir in
nakladalec gnoja, ☎ 04/25-22-239

11001544

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

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČE, hladno stiskano olivno olje,
dostava v Kranj, ☎ 05/65-32-219,
031/200-508 11001524

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

11000950

MESO mladega bika (20 mesecev) ter
kupim 250 kg težkega bikca simental-
ca, ☎ 041/728-092 11001561

SENO balirano, z dostavo, ☎ 031/
276-930 11001566

SILAŽNE bale, ☎ 041/335-818
11001526

SREDNJE pozni beli semenski krom-
pir in suhe hrastove plohe, ☎
040/623-359 11001559

VINO - kraški teran, odličen, ugodna
cena, možna dostava, ☎ 041/614-
862 11001487

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

10 DNI staro teličko križanko, ☎
031/432-305 11001513

2 TELIČKI, simentalka in ČB, stari 1
teden, ☎ 04/53-33-196 11001568

8 DNI starega ČB bikca, ☎ 04/25-
71-548, 040/800-278 11001557

BIKCA simentalca in ČB, stara 14 dni,
☎ 041/937-640 11001565

BIKCA simentalca, starega 3 mesece
in pol, ☎ 04/25-03-356 11001573

BREJE telice simentalke, ☎ 041/571-
150 11001582

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

11001459

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

11001550

KRAVO simentalko in mešana drva, ☎
040/828-731 11001548

KRAVO simenatlko, ki bo telila junija,
4. tele, ☎ 04/57-23-646, 041/536-
878 11001580

MLADE zajce za zakol - meso 8
EUR/kg ter krompir kifelčar 1 EUR/kg,
☎ 04/59-56-890 11001552

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

PRAŠIČKE težke od 25 do 30 kg, za
nadaljnjo rejo ali zakol, ☎ 040/758-
524 11001528

RJAVE jarkice v začetku nesnosti,
Stanonik, Log 9, Šk. Loka, ☎
041/694-285 11001420

TELICO simentalko v 9. mesecu bre-
josti, ☎ 04/51-32-617 11001532

TELICO simentalo, brejo 9 mesecev,
☎ 041/695-261 11001546

TELIČKO simentalko, staro 2 meseca
za nadaljnjo rejo, ☎ 04/51-88-154,
041/248-533 11001516

ŽREBETA težkega 350 kg, za zakol ali
nadaljnjo rejo, ☎ 041/693-441

11001541

KUPIM

BIKCA mesne pasme, simentalca ali
križanca, starega 3 tedne ali več, ☎
030/660-686 11001537

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 041/503-623 11001539

BIKCA simenatlca, težkega okrog 200
kg, ☎ 031/888-608 11001578

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

11001048

TELETA - bikca simentalca, starega
do 14 dni, ☎ 04/51-26-540, 051/
244-138 11001581

OSTALO
PRODAM

4 DEŽE za shranjevanje masti, zelo
ugodno, ☎ 04/51-88-166, 031/344-
159 11001540

KOSTANJEVE kole za ureditev
pašnikov, ☎ 04/51-81-086,
041/214-500 11001575

ODDAM

SADNO drevje sredi Bleda na 15.000
m2, ☎ 040/677-467 11001579

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

AGRARNA SKUPNOST Draga-
Kisovec, išče pastirja. Pisne ponudbe
pošljite do 1. 4. 2011 na naslov: Agrar-
na skupnost Draga-Kisovec, Begunje
62, 4275 Begunje 11001494

IŠČEM

DELO - čiščenje, gosp. dela, pomoč
starejšim, Kranj z okolico, ☎
051/605-303 11001453

DUO ROLO - išče delo na obletnicah,
raznih zabavah, porokah, z zabavno in na-
rodno glasbo, ☎041/224-907 11001283

IŠČEM DELO - učenje in igranje har-
monike - frajtonarice, ☎ 04/20-41-
029, 040/250-253 11001592

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

11001068

STORITVE
ODDAM

RENT- A - KOMBI : potniški 8+1 in
tovorni, Rondo trade, d.o.o., Kidričeva
51, Šk. Loka, ☎ 040/942-912 11001587

NUDIM

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

11001052

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

ADAPTACIJE, 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

ADAPTACIJE, notranji ometi, vse vrste
fasad, škarpe ter tlakovanje dvorišč,
kvalitetno, hitro in poceni. Arbaj,
d.o.o., Zg. Bela 24, Preddvor, ☎
041/241-149, 070/327-487 11001498

ADAPTACIJE, vsa gradbena dela, no-
tranje omete, fasade, adaptacije,
tlakovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo
7, Kranj, ☎ 041/561-838 11001520

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d. n. o.,
Jelovškova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-
614, 041/680-751 11001348

BARVANJE ostrešij in fasad. Luka
Taler s.p., Sp. Gorje 204, Zg. Gorje,
☎ 041/578-544 11001577

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
temeljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, ☎ 041/557-871

11001054

IZVAJAMO vsa gradbena dela in
fasade 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

NUDIMO VAM zaščito sadnega drevja
in frezanje vrtov, Branko Gašperšič,
s.p., Šorlijeva ul. 19, Kranj, ☎
040/993-406 11001562

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

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

ZAKLJUČNA, vzdrževalna dela hiš in
posl. objektov od kleti do podstrešja,
adaptacije, novogradnje, suhomon-
taža, malarija, čiščenje, prevozi.
Slavko Markotič s.p., Suška c. 28, Šk.
Loka, ☎ 0590/20-722, 041/206-
751 11001328

IŠČEM

IŠČEM delavca za prekopavanje vrta,
dobro plačilo in hrana, ☎ 04/25-23-
094, 031/827-094 11001555

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

A-TESTIRANO cisterno za kurilno olje
2500 litrov, ugodno, ☎ 04/25-31-
591 11001523

OKRASNI enojni kozolec, masivno
sedežno garnituro za zunaj in kanu za
3 osebe, ☎ 040/721-543 11001533

PVC mize 2 kom., za 4 ter 6 oseb, 6
stolov, novo, in šivalni stroj  Bagat, v
kovčku, ☎ 04/25-31-759 11001512

ROČNI voziček na derco in kompresor
s pištolo za pleskanje, ☎ 031/511-
102 11001551
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V SPOMIN

Neja Žnidar
6. 10. 1988 - 21. 3. 2009

Neja, vedno bolj te pogrešamo in se sprašujemo, zakaj ti je bilo
na tako krut način vzeto življenje!

Vsi tvoji!
Radovljica, marec 2011

ZAHVALA

Ob boleči izgubi našega dragega očeta, starega očeta, brata, 
strica in tasta 

Jožefa Bogataja 
s Češnjice 11 v Železnikih

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem, znancem in sodelavcem za izrečena sožalja, podarjeno cvet-
je in sveče, besede slovesa ter spremstvo na njegovi zadnji poti. 
Vsem, ki ste našega očeta imeli radi in ga spoštovali, še enkrat
iskrena hvala. 

Žalujoči: otroci Jože, Damjana in Ana z družinami 
Železniki, marec 2011 

Ko pomislim nate,
me prevzame bolečina.
Skrijem obraz v dlani
in jočem, ker več te ni. 

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 s 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. PTS, d.o.o., Golniška c. 68a, Kranj
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ZAHVALA

Ob boleči izgubi dragega moža

dr. Marijana 
Antona Zupančiča

se zahvaljujem vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sodelavcem, ki ste ga imeli
radi in ga spoštovali. Posebna zahvala gospe Jožici Jurenec, družinama Pavlovčič in 

Hartman, g. Matjažu Robiču ter drugim sosedom za pomoč v najtežjih trenutkih. Prav
tako se zahvaljujem zdravnici Rozmanovi in njeni ekipi iz Zdravstvenega doma Jesenice

za ves trud. Zahvaljujem se tudi gospodu župniku za pogrebni obred, pogrebnemu 
zavodu Jeko-in in pevcem Škrjanček.

Žalujoča žena Irena in sorodniki
Dovje, 14. marca 2011

ZAHVALA

V 94. letu starosti se je od nas poslovil

Vincenc Kert
p. d. Jernejevčev iz Čirč

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se poklonili njegovemu spominu,
izrazili sožalje, darovali cvetje in sveče ter ga z nami pospremili
na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: vsi njegovi
Čirče, 18. marca 2011

ZAHVALA

V 69. letu starosti nas je nenadoma zapustila draga mami, stara
mama, sestra, teta in tašča

Tončka Gašperlin
rojena Kristanc

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in
sosedom za pomoč, podarjeno cvetje, sveče in denarna sredstva
ter vse izrečene besede sočutja. Posebna hvala pogrebnemu za-
vodu Navček. Zahvaljujemo se župnikoma Janezu Jenku in 
Igorju Krašni za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem okteta
Klas in zastavonošam. Še enkrat najlepša hvala vsem, ki ste jo
pospremili na zadnji poti in se je spominjate.

Žalujoči domači
Britof, Orehovlje, marec 2011

V SPOMIN

Danes, 25. marca, mineva deset let, odkar nas je prerano 
zapustil naš 

Milan Krmelj ml.
rojen 17. 7. 1970.

Za vedno boš ostal v naših srcih.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V sredo, 16. marca 2011, smo se na kranjskem pokopališču 
poslovili od naše

Brone Antonije 
Senjak
roj. Podgornik

Hvala vsem, ki ste jo imeli radi in jo boste ohranili v lepem 
spominu. Zahvaljujemo se vsem, ki ste ji pomagali in ji lepšali
dneve. Posebna zahvala njenim sosedom, ki ste ji vedno prisko-
čili na pomoč, sosedi Nadi za poslovilni govor.

Žalujoči: sin Marijan z družino, sin Milan z družino, sestra 
Marija ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA

V 85. letu starosti se je od nas za vedno poslovila naša draga teta
in sestra

Ana Prezelj
z Vincarij pri Škofji Loki

Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjeno
cvetje, sveče in ostalo. Hvala vsem, ki ste jo pospremili na njeni
zadnji poti. Zahvaljujemo se Domu ostarelih Škofja Loka, oseb-
ju Bolnišnice Golnik, gospodu kaplanu za lepo opravljen
pogrebni obred in pogrebni službi Akris.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni
Škofja Loka, 19. marca 2011

ZAHVALA

V 78. letu starosti nas je zapustil mož, oče, brat, dedek, pradedek

Franc Podakar
Iskrena zahvala sorodnikom, znancem, prijateljem, sosedom in vsem, ki so kakorkoli
pomagali v težkih trenutkih. Posebna zahvala osebju IIT Bolnišnice Jesenice za skrb 
in nego, župniku Petru iz Gorič za opravljen pogrebni obred, vsem imenovanim in

neimenovanim iskrena hvala.

Vsi njegovi

ZAHVALA

V 75. letu starosti nas je prezgodaj zapustil naš dragi ati, stari
ata, brat, tast in stric

Štefan Martinjak
iz Dvorij pri Cerkljah na Gorenjskem

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste se poklonili njegovemu spominu. Hvala
za podarjeno cvetje in sveče ter za tolažbo v težkih trenutkih.
Hvala tudi g. župniku za lepo opravljen pogrebni obred,
pevcem za zapete pesmi in za zaigrano Tišino, pogrebni službi
Dvorje in nosačem, ki ste ga skupaj z nami pospremili na 
zadnji poti. Hvala tudi vsemu zdravstvenemu osebju. 
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: Milena z družino, Ana z družino in brat Ivan
Dvorje, 20. marca 2011

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

Vekovečna dragih je bližina.
Smrt je le združitev navečer.
Zemlja skupno je pribežališče
in poslednji cilj vseh nas je mir.
(Mila Kačič)

ZAHVALA

Ob nenadni in boleči izgubi dragega moža, očeta, starega očeta,
brata, strica

Jožeta Šifrerja
Mežnarjevega Jožeta iz Žabnice

se iskreno zahvaljujemo interventni reševalni ekipi za prizadev-
no reševanje ter medicinskemu osebju Kliničnega centra za nu-
deno pomoč in nego. Iskrena hvala vsem sorodnikom, sose-
dom, prijateljem, znancem, nekdanjim sodelavcem Slovenskih
železnic in vsem neimenovanim za izrečena sožalja, podarjeno
cvetje, sveče, mašne darove in pomoč. Hvala župnikoma za lepo
opravljen pogrebni obred in sveto mašo, pevcem za občuteno
petje, pogrebni službi Navček, GD Žabnica za poslovilne bese-
de in številnim gasilcem za udeležbo ob njegovem slovesu.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na 
njegovi zadnji poti in ga boste ohranili v lepem spominu.

Žalujoči: vsi njegovi
Žabnica, 12. marca 2011 
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Alojzija Dagarin Hodek, Kranj:

"Imam tri odrasle otroke,
dva sina in hčerko, ki je tre-
nutno v tujini, tako da lahko
praznujem materinski dan,
ki mi je ljubši kot dan žena.
Otroci se me ponavadi
spomnijo s kakšno rožico."
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Jelena Radić, Kranj:

"Hvala za opozorilo. Če se
le spomnim, potem za ma-
terinski dan svoji mamici
pripravim kakšno majhno
presenečenje, ji morda
spečem piškote ali pa po-
klonim lepo rožico."

Beti Porenta, Naklo:  

"Moram priznati, da pri nas
prav posebej ne praznuje-
mo ne dneva žena ne ma-
terinskega dneva. Vseeno se
včasih le zgodi, da mi kdo
pokloni tudi kakšno rožico."

Anita Ognjenović, Kranj: 

"Na materinski dan se pose-
bej ne pripravljamo, morda
se ta dan še posebej potru-
dimo, da smo do nje pozor-
ni in prijazni. Razveselimo
pa jo morda še s kakšno 
malenkostjo, na primer rožo." 

Janko Dobre, Kovor:

"Pri nas damo več na dan
žena kot pa na materinski
dan. Ponavadi svoji ženi ku-
pim kakšno darilce, največ-
krat kar rožico. Majhno po-
zornost je mamam le treba
pokloniti."

Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. V soboto
bo zmerno do pretežno oblačno, še bo pihal jugozahodnik.
V nedeljo bo oblačno s padavinami, tudi po nižinah bo ob
močnejših padavinah snežilo.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Suzana P. Kovačič

Vrbnje - "Lepo je, da en dan
v letu posvetimo samo ma-
mam," je povedala Monika
Brinšek, mamica devetnajst-
letne študentke Katje, šest-
najstletnega dijaka Žiga in
osemletne šolarke Tinke.
"Največ mi pomeni, če mi
na materinski dan otroci po-
darijo nekaj, kar so naredili
sami. Še posebej najmlajša
Tinka zelo rada riše in napi-
še kakšno sporočilce. Tudi
sama svoji mami voščim, da-
ril pa ne kupujemo, ker ni v
tem smisel tega praznika," je
poudarila Monika Brinšek.
Materinski dan ima dolgo
tradicijo, prihaja iz Združe-
nih držav Amerike, kjer so
ga začeli praznovati leta
1910. V Evropi so ga začeli
praznovati po prvi svetovni
vojni, najprej 15. maja, kas-
neje 25. marca. Pri nas se je
po drugi svetovni vojni več
praznovalo dan žena in
manj materinski dan. 25.
marec se zgodovinsko nave-
zuje na čaščenje matere v
antičnem svetu, zlasti bogi-
nje Ree, krščanska cerkev pa
je praznovanje posvetila De-
vici Mariji. Starejši verjame-
jo, da se 25. marca začne
spomladanski čas in se v de-
želo vrnejo lastovke. Praznik
dobiva vse večji pomen tudi

v javnem življenju, saj je vsaj
v zadnjih letih pri nas veliko
dogodkov, posvečenih ma-
micam. 

"Otroci so nam dani - na
posodo - precej kratek čas in
zato se jim je vredno posveti-
ti, bolj kot poklicni karieri v
času njihovega odraščanja.
Poklicna kariera že počaka,
otroci pa odidejo. Nenazad-
nje je tudi biti mama prav
posebna življenjska kariera.
Ko je bila Tinka še majhna,
sem izkoristila možnost šti-
riurnega delovnika; finanč-

no se je to sicer kar poznalo
pri petčlanski družini, am-
pak vsaj nisem bila "dirkal-
na" mama. Zdaj sem inva-
lidsko upokojena in sem še
več doma, vendar sem tudi
prej, ko sem bila še zaposle-
na, poskrbela za to, da so
imeli otroci doma vsak dan
topel obrok. Enkrat na dan
pa družina že lahko skupaj
sede za mizo (smeh)," je de-
jala Monika Brinšek, ki si
dopoldne kakšno uro ali dve
vzame časa zase; za branje,
za kak opravek, za prosto-

voljno delo. Je tudi članica
Društva za zdrav osebnostni
razvoj Radovljica, kjer vodi
študijske krožke, in je člani-
ca Društva Ajda Gorenjska.

"Opazujem svet okrog
sebe in ugotavljam, da je
preveč hitenja. Spoštujem
tradicijo, delitev vlog v druži-
ni, to mi je domače. Verjetno
pa dekleta danes drugače
gledajo na to," je dejala Brin-
škova in dodala: "V redu, pri-
znam, tudi meni so včasih
gospodinjska opravila v bre-
me (smeh ...). " 

Danes je praznik vseh mamic
Družina Brinšek izreka priznanje Moniki Brinšek za doseženo prvo mesto na stotem tekmovanju za
najboljšo mami na svetu. S takšnim posvetilom so mamico Moniko ob materinskem dnevu
razveselili njeni Katja, Žiga in Tinka.

Rožico 
za mamico
Simon Šubic

Naj vas spomnimo: danes
je materinski dan. Kot pravi-
jo naši sogovorniki, je to
lepa priložnost, da materam
podarimo vsaj kakšno
skromno darilce, morda v
obliki rožice. 
Foto: Matic Zorman

Katja in Žiga sta na zgodnje jutro v najboljši, mamini družbi. / Foto: Tina Dokl 

Radovljica

Višje cene socialne oskrbe na domu

Radovljiški občinski svet je potrdil višje cene socialne oskr-
be na domu, ki jo izvaja Dom dr. Janka Benedika. Te bodo
od 1. aprila naprej višje za 3,23 odstotka. Tako po novem
znaša skupna cena socialne oskrbe na domu 17,27 evra na
uro na delavnik, 23,1 evra v nedeljo, in 24,56 evra na uro na
dan državnih praznikov. Ob 61,47-odstotnem subvencioni-
ranju iz občinskega proračuna bodo cene, ki jih plačajo upo-
rabniki, znašale 6,70 na uro ob delavnikih, 9,37 evra ob ne-
deljah ter 10,04 evra na uro na dan državnih praznikov. Kot
je povedala direktorica doma  Sonja Resman, bodo glede na
povečane potrebe za izvajanje storitve pomoči na domu ob
petih zaposlili še eno dodatno oskrbovalko. M. A.

Idrija, Škofja Loka

Zaznamovali bodo petstoletnico potresa

Jutri, 26. marca, bodo v Idriji zaznamovali petstoletnico po-
tresa, ki je leta 1511 nastal vzdolž idrijskega preloma in z
magnitudo 6,8 velja za najmočnejši znani zgodovinski po-
tres na območju Slovenije. V Idriji bodo obletnico zaznamo-
vali s strokovnim posvetom o potresu, z razstavo Anno Do-
mini 1511 na idrijskem gradu in veliko reševalno vajo Potres
Idrija 2011. Obletnico potresa pa bodo z različnimi dejav-
nostmi proslavili tudi v Škofji Loki, kjer so dogodek izpred
pol tisočletja povezali s simbolom ribe Faronike. D. Ž.

Preddvor

Večer narodne pesmi Dobra volja je najbolja

Mešani pevski zbor Storžič iz Bašlja bo jutri, dan po mate-
rinskem dnevu, materam, ženam in vsem, ki radi prisluhne-
jo petju, posvetil večer narodne pesmi z naslovom Dobra
volja je najbolja. Na prireditvi - začela se bo ob pol osmih
zvečer v kulturnem domu v Preddvoru - bodo poleg zbora
nastopili tudi bašeljski otroci in mladina, ki bodo peli,
igrali, recitirali ... C. Z.

Brezje

Romanje staršev in otrok

Romarski urad Brezje vabi jutri, v soboto, na Brezje starše z
otroki in vse, ki pričakujejo otroke. Mašo bo ob 10. uri daro-
val koprski škof Metod Pirih. Da bi znova oživili staro romar-
sko pot, organizirajo vsako nedeljo v postu brezjanski križev
pot, ki se bo začenjal ob 14.30 pred križem pri mostu na Po-
savcu in končal na Brezjah, kjer bo ob 16. uri maša. J. K.




