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V Šenčurju jezni 
na Medvode
V občini Šenčur so komajda sprejeli
občinski prostorski načrt, že ga bodo
morali spreminjati. Občina Medvode
je namreč tik pred zdajci odpovedala
sodelovanje v projektu Gorki (Gorenj-
ska komunalna infrastruktura).
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AKTUALNO

Danes zjutraj in dopoldne bo
zmerno oblačno, čez dan se bo
razjasnilo. V soboto in nedeljo
bo sončno in čez dan toplo. 

VREME
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Želela sem obuditi 
razpravo o pokrajinah
"Sem Gorenjka in se bom zavzemala
tudi za to, da bo imela Gorenjska svo-
jo pokrajino. Sprejela pa bom tisto,
kar bo politično usklajeno," pravi 
ministrica za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko Duša Trobec 
Bučan.
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GG+

Po nesreči 
bolj ceni življenje
Danes 30-letni Tadej Jereb je v nesre-
či z motorjem izgubil desno nogo.
Življenje se mu je takrat sesulo, a se
je počasi vendarle sprijaznil z usodo.
Njegova največja želja je, da bi znova
čim bolj polno zaživel, zato pa potre-
buje novo protezo.
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Sporazum o Blejskem
otoku na sodišču 
Sodba o veljavnosti sporazuma, ki ga
je glede Blejskega otoka pred dvema
letoma s cerkvijo sklenila država, bo
izdana v mesecu dni, pravdanje pa se
bo skoraj gotovo nadaljevalo na višjih
instancah.

32

ZADNJA

64 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Boštjan Bogataj

Kranj - Po prvotnih načrtih
naj bi Janez Bohorič v vlogi
predsednika uprave Save od-
šel po objavi revidiranih re-
zultatov za leto 2010. Teh pa
v sredo nadzornikom ni
uspelo obravnavati, saj revi-
zorska hiša KPMG ni pripra-
vila revizorskih poročil zaradi
zamika pri pripravi računo-
vodskih izkazov pridruženih
družb. Kljub temu da bo po-
stopek zaključen šele konec
aprila, je včeraj Bohoričevo
mesto prevzel Matej Narat.

"S poslovnimi poročili Save
in Poslovne skupine Sava

smo se seznanili, odločali pa
nismo, ker revizorju ni uspe-
lo pregledati izkazov družb
NFD Holding in Maksima
Invest," pojasnjuje prvi nad-
zornik Save Miran Kalčič.
Kakšni so rezultati, v Savi
pred zaključkom revizije ne
razkrivajo. Znano je, da je
imela Sava v prvih devetih
mesecih preteklega leta do-
brih osemdeset milijonov ev-
rov izgube, na vprašanje, ali
je izguba od takrat še narasla
in znaša več sto milijonov ev-
rov (neuradno 240 milijonov
evrov), pa Kalčič odgovarja:
"Konkretnih podatkov ne raz-
krivamo, giba se v to smer."

Menjava na vrhu Save je
bila organizirano pripravlje-
na, vse gre po začrtani poti,
je za Gorenjski glas povedal
Bohorič: "Poslavljam se z
dobrimi občutki, saj nam je
kljub težkim razmeram
uspelo Savo pustiti brez ne-
pokrite izgube. Težko leto
smo premostili z rezervami
iz preteklosti, uspešna pri-
hodnost pa je zagotovljena z
izbranimi nasledniki." Več
Bohorič včeraj ni želel ko-
mentirati. Zato pa je Kalčič
povedal, da o nadaljnjem de-
zinvestiranju nadzorniki
niso odločali.

Kolikšna je izguba Save?
Včeraj je Janeza Bohoriča po petnajstih letih na čelu Save zamenjal Matej
Narat. Ali izguba znaša več sto milijonov evrov?

Janeza Bohoriča je na vrhu Save včeraj zamenjal Matej Narat, ki ne bo imel lahke naloge
pri finančni sanaciji enega največjih podjetij na Gorenjskem. / Foto: Gorazd Kavčič

Leto LXIV, št. 26, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Knjižni sejem na Gorenjskem glasu

Cenjene bralke in bralce obveščamo, da moramo zaradi ne-
napovedanih obveznosti prestaviti knjižni sejem, na kate-
rem bomo podarjali knjige, predvsem monografije. Večino
knjig bo prispeval Janez Bohorič, ki bo na tem dogodku pri-
soten kot gost. Knjižni sejem bo tako v sredo, 13. aprila, od
14. do 16. ure, v avli Gorenjskega glasa. Prijazno povabljeni!

Jasna Paladin

Kamnik - V občini Kamnik
so dan pred občinskim praz-
nikom, ki ga praznujejo 29.
marca, na rojstni dan v Kam-
niku rojenega generala in
pesnika Rudolfa Maistra, pri-
pravili tradicionalno sloves-
nost ob Maistrovem spome-
niku na Trgu talcev, ki so ga
kot prvi v Sloveniji postavili
že leta 1970.

Slovesnosti, s katero so
zaznamovali 137. obletnico
generalovega rojstva, so se
tudi letos udeležili člani
Častne čete Slovenske voj-
ske in številni gostje, ki jih
je nagovorila slavnostna go-
vornica, ministrica za
obrambo Ljubica Jelušič.
Poudarila je pomen zaveda-
nja, da se iz Maistrovih de-
janj lahko veliko naučimo:
ne le vojska, pač pa tudi na-
vadni državljani, kar nam je
v teh kriznih časih lahko v
veliko pomoč. "General Mai-
ster ni bil le prvi slovenski
general in ena največjih

zgodovinskih in vojaških
osebnosti naše zgodovine.
Bil je tudi tiste vrste človek,
ki je v sebi združeval žlaht-
nost, neustrašnost, odloč-
nost in pogum. Odlikovala
ga je tudi preudarnost in

imel je izreden občutek za
pravilne odločitve v usodnih
trenutkih. Bil je vojak, a
znal je nekaj, kar mnogi po-
litiki njegovega časa niso
znali. Znal je politično pre-
soditi, kaj je treba narediti

za večstoletno upanje slo-
venskega naroda. Svoje so-
borce je kljub grozotam, ki
so jih preživeli med 1. svetov-
no vojno, znal spodbuditi k
temu, da so zbrali moči in
tujcem povedali, da so go-
spodarji na svoji zemlji. Bil
je človek, ki je znal trgati ve-
rige - v mislih, dejanjih in v
politiki. Naj bodo tudi v bo-
doče naša vodila neustraš-
nost, odločnost in domo-
ljubje in s tem nas ni treba
biti strah prihodnosti," je
bila odločna ministrica, ki
se je Kamničanom zahvali-
la, da že vrsto let ohranjajo
spomin na Rudolfa Maistra.

Slavnostne seje ob občin-
skem prazniku se je v Domu
kulture Kamnik udeležil tudi
predsednik SDS Janez Janša,
saj so Kamničani naziv čast-
nega občana posthumno po-
delili Francetu Tomšiču, pr-
vemu predsedniku Socialde-
mokratske zveze Slovenije,
predhodnice SDS, in enemu
ključnih mož demokratizaci-
je v Sloveniji.

Ministrica o Maistrovih vrednotah
Obrambna ministrica Ljubica Jelušič je v nagovoru ob občinskem prazniku občine Kamnik pri 
Maistrovem spomeniku izpostavila generalov pogum, odločnost, domoljubje in druge vrednote, ki bi
jih morali gojiti tudi danes.

Ljubljana

Rado Bohinc ne bo ustavni sodnik

Državni zbor Rada Bohinca, rektorja primorske univerze in
nekdanjega notranjega ministra, ni imenoval za ustavnega
sodnika, kakor je predlagal predsednik republike Danilo
Türk. Za njegovo imenovanje je bilo kljub drugačnim zagoto-
vilom koalicije samo 43 poslancev, trije premalo. Bohinčeve-
mu imenovanju za ustavnega sodnika je nasprotovala opozi-
cija (proti je glasovalo 39 poslancev), še zlasti v SDS in SNS
so mu očitali, da je opravljal politične funkcije v nekdanji Ju-
goslaviji in da je celo nasprotoval osamosvojitvi Slovenije,
kot notranji minister pa naj bi izbrisanim izdajal odločbe
brez pravne podlage. Po glasovanju je Bohinc povedal, da
mu je žal, "da je politična razklanost državnega zbora tolikš-
na, da je prišlo do take odločitve". Kot je dejal, se je v razpra-
vi skušalo "spraviti na dan veliko neresnic, ki so obremenje-
vale njegovo politično preteklost". Gorenjec je zagotovil, da
ne bo vnovič kandidiral za ustavnega sodnika. S. Š.

Kranj

O malem delu in pokojninski reformi

Kranjski Socialni demokrati v ponedeljek ob 18. uri vabijo v
Galerijo Dali v Kranju, kjer bo potekal poslanski večer s po-
slanko Darjo Lavtižar Bebler na temo referendumov o ma-
lem delu in pokojninski reformi. Gosta bosta državni posla-
nec Dejan Levanič in Peter Pogačar, generalni direktor Di-
rektorata za delovna razmerja in pravice iz dela na Ministr-
stvu za delo, družino in socialne zadeve. S. Š.

Bled

Okrogla miza o malem delu 

Gibanje za dostojno delo in socialno družbo jutri ob 20. uri
vabi v prostore ledene dvorane na Bledu (vhod z Olimpijske-
ga trga), kjer bo potekala okrogla miza o malem delu. S. Š.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme MARIJA SOKLIČ z Bohinjske Bele.

Tečaj nemščine na Gorenjskem glasu

Tečaji nemščine so na Gorenjskem glasu že stalnica. Tokrat
učiteljica Helena za vse, ki vam ustreza dopoldanski termin
tečaja, pripravlja:
- začetni tečaj (1. stopnja): osem srečanj po tri šolske ure,

začetek v torek, 12. aprila ali 19. aprila, od 8. do 10.15 v sej-
ni sobi na Gorenjskem glasu. Redna cena tečaja je 180 ev-
rov, cena za naročnike Gorenjskega glasa je le 160 evrov;

- nadaljevalni tečaj (3. stopnja): osem srečanj po tri šolske
ure, začetek v petek, 15. aprila ali 22. aprila, od 8. do 10.15
v sejni sobi na Gorenjskem glasu. Cena je enaka kot za za-
četni tečaj.

Učenje poteka na sproščen način, v majhni skupini, pouda-
rek je na govoru, branju in pisanju. Ob koncu tečaja sledi
skupen izlet v Celovec, kjer se v živo preizkusi pridobljeno
znanje. Prijave zbira Helena na tel. št.: 031/750 763. Vabljeni! 

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 6. strani tega časopisa.
Na zadnji strani tega kupona 
mora biti viden naslov naročnika.

✂

Ministrica Ljubica Jelušič se je Kamničanom zahvalila, ker
tako skrbno ohranjajo spomin na svojega rojaka Rudolfa
Maistra.

Simon Šubic

Ljubljana - Predsednika re-
publike dr. Danila Türka so
v torek operirali na kliniki v
avstrijskem Innsbrucku.
Predsednik uspešno okreva
in bo predvidoma prihodnji
teden že normalno opravljal
svoje dolžnosti. Kot so spo-
ročili iz Urada predsednika
republike, so v okviru red-

nih zdravniških pregledov
pri predsedniku odkrili ma-
ligno bolezensko tkivo na
prostati. Tvorba je bila od-
krita v zgodnji fazi in je bila
z operativnim posegom v
celoti uspešno odstranjena.
"Po temeljitih konzultacijah
s slovenskimi zdravniki je
predsednik sprejel njihov
nasvet, da je v danih okoliš-
činah najbolj primeren ro-

botski operativni poseg, ki
omogoča hitrejše okrevanje.
Predsednik je pri tem upoš-
teval predlog zdravnikov, da
se operacija izvede v Inns-
brucku, kjer imajo s takšni-
mi posegi veliko izkušenj,"
so zapisali v sporočilu za
javnost. Predsednik republi-
ke je stroške operacije v ce-
loti plačal iz lastnih sred-
stev, so še dodali.

Türku odstranili maligno tvorbo na prostati 

Vilma Stanovnik

Kranj - Nova Slovenija je v dr-
žavni zbor vložila pobudo za
zbiranje pet tisoč podpisov
državljanov in državljank, ki
jih potrebuje za vložitev zako-
na o spremembah in dopol-
nitvah Zakona o Kmetijsko
gozdarski zbornici Slovenije.
Predsednik Državnega zbora
Pavel Gantar je določil 60-
dnevni rok, v katerem mora
NSi zbrati podpise, ta pa se je
začel 21. marca in bo trajal do
19. maja. 

"Podpise smo začeli zbira-
ti ta teden in jih že prvi dan
zbrali prek osemsto," je ob
sredinem obisku v Kranju
povedala predsednica NSi
Ljudmila Novak, ki je prepri-
čana, da bodo potrebne pod-

pise lahko zbrali že precej
pred postavljenim rokom.
"Bistvena novost predlagane-
ga spremenjenega zakona je

prostovoljno članstvo v
KGZS, saj je v ustavi zapisa-
no, da ima vsak pravico, da
se svobodno združuje, zato

menimo, da je obvezno član-
stvo protiustavno. Prav tako
predlagamo spremembo na-
čina volitev v zbornico, s či-
mer bi volitve poenostavili
in prihranili precej denarja,"
je poudarila Ljudmila Novak
in dodala, da bodo po spre-
menjenem zakonu lahko
vsi, ki bodo želeli, iz članstva
KGZS izstopili, saj je cilj, da
se razbremenijo tisti kmetje,
ki v zbornici ne vidijo kori-
sti. "Menim tudi, da bi se s
tem, ko bi se zbornica mora-
la potegovati za svoje člane,
tudi kvaliteta njenega dela
izboljšala, čeprav večino de-
narja za svoje delo dobijo iz
državnega proračuna in je le
okoli osem odstotkov denar-
ja iz članarin," je še dodala
Novakova.

Obvezno članstvo je protiustavno

Tudi pred vhodom v stavbo kranjske občine so minule dni
začeli zbirati podpise za vložitev sprememb zakona o
KGZS. / Foto: Gorazd Kavčič

Dr. Danilo Türk



Simon Šubic, 
Maja Bertoncelj

Šenčur, Medvode - V občini
Šenčur so komajda sprejeli
občinski prostorski načrt
(OPN), že ga bodo morali
spreminjati. Občina Medvo-
de je namreč tik pred zdajci
odpovedala sodelovanje v
projektu Gorki (Gorenjska
komunalna infrastruktura),
v okviru katerega so načrto-
vali tudi gradnjo kanalizacij-
skega sistema na območju
občin Kranj, Šenčur in Med-
vode s skupno čistilno napra-
vo Smlednik. "To je nespre-
jemljivo. Na željo občine
Medvode smo prvotno loka-
cijo za čistilno napravo v Tr-
bojah prestavili v Smlednik,
sedaj pa si v zadnjem trenut-
ku premislijo. Če bi nam
svojo odločitev sporočili vsaj
pol leta prej, bi lokacijo v Tr-
bojah lahko še vnesli v pros-
torski dokument, tako pa
smo njihov dopis dobili
samo štirinajst dni pred sejo
občinskega sveta, na kateri
smo sprejemali OPN," je
ogorčen šenčurski župan
Miro Kozelj. V Mestni občini
Kranj, ki je nosilka projekta,
zadeve ne želijo komentirati.
"Z odločitvijo Občine Med-
vode smo seznanjeni, vendar

zadevo še proučujemo in
bolj podrobnih informacij ne
moremo dati," je na naša
vprašanja skopo odgovorila
Mendi Kokot iz službe za od-
nose z javnostjo. 

Na občini Medvode oce-
njujejo, da je bila njihova od-
ločitev za izstop iz projekta
Gorki pravilna in upraviče-
na. V odgovoru, pod katere-
ga je podpisan župan Stani-
slav Žagar, so zapisali, da gre
za naložbo v aglomeracijo z
obremenjenostjo manj kot
dva tisoč populacijskih enot,
kar pa ne zadostuje merilom
in zato ni upravičena do sofi-
nanciranja iz kohezijskega
sklada. Takšen odgovor so
konec januarja dobili tudi z

Ministrstva za okolje in pros-
tor, na katerega so se obrnili
za pojasnila o stanju vloge za
ta projekt. V odgovoru mi-
nistrstva piše še, da je treba
vlogo ustrezno uskladiti po
vsebini in obsegu. Na občini
so se odločili, da iz projekta
izstopijo in sredstva za to ve-
liko investicijo pridobijo iz
drugih virov. "Občina sode-
luje z Mestno občino Ljub-
ljana, in sicer v projektu, ki
obsega upravičene vsebine
za sofinanciranje s sredstvi
kohezijskega sklada. Po dol-
goročnem planu gradnje ka-
nalizacije v občini Medvode
je predvideno, da se bo sani-
tarna odpadna voda iz nase-
lij v občini, razen sedmih sa-

mostojnih kanalizacijskih si-
stemov, odvajala v centralni
kanalizacijski sistem Ljublja-
ne in centralno čistilno na-
pravo v Zalogu. S pridobitvi-
jo omenjenih sredstev pa se
bo na območju občine uredi-
la tudi dograditev primarnih
in sekundarnih kanalov na
območju aglomeracij Pirni-
če in Medvode, pa tudi za
aglomeracije, manjše od dva
tisoč populacijskih enot, za
Zbilje, Smlednik, Moše in
Hraše."

"Izgovori, da omenjena in-
vesticija ni bila uvrščena
med upravičene investicije
za kohezijska sredstva iz pro-
grama Gorki, so za lase pri-
vlečeni. Kanalizacijo s čistil-
no napravo bo treba zgraditi
tudi v primeru, da evropskih
sredstev ne pridobimo," od-
govarja šenčurski župan Ko-
zelj. V Šenčurju se bodo se-
daj trudili čim prej spreme-
niti projekt in vanj vnovič
uvrstiti čistilno napravo Tr-
boje, posledično pa je treba
dopolniti tudi sveže sprejeti
OPN. "Za nas to pomeni iz-
gubo časa, pa tudi nepotreb-
ne dodatne stroške. Prav zato
razmišljamo v smeri, da bi
od občine Medvode zahtevali
povrnitev nastalih stroškov,"
je še dejal Kozelj. 

V Šenčurju jezni na Medvode
V Šenčurju so presenečeni, ker je Občina Medvode tik pred zdajci odpovedala sodelovanje v projektu
Gorki in s tem tudi gradnjo čistilne naprave Smlednik. 
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Igor Kavčič

Kranj - Za zaključek prve faze
zaščitnih arheoloških izkopa-
vanj pred Prešernovim gleda-
liščem so po skoraj sto letih
odprli še pokrov mestnega
vodnjaka iz 19. stoletja. Vanj
se je spustil vodja izkopavanj,
arheolog in tudi izkušen ja-
mar Rafko Urankar: "Vod-
njak je v odličnem stanju,
tako kot nekaj metrov na za-
četku je tudi ob zaključku gra-
jen s kamni, vmesni del je ste-
na, na delih, kjer so bile luk-
nje, tudi zapacana z malto. Na
dnu vodnjaka je kakih 20 cen-
timetrov vode." Vodnjak, ki so
ga, sodeč po napisu na pokro-
vu, zaprli leta 1912, torej ko je
že začel obratovati vodovodni
stolp, je globok 32,20 metra,
torej sega nekje do nivoja reke
Kokre. Za primerjavo: približ-
no enako visok je kranjski ne-
botičnik, medtem ko sosed-

nja župna cerkev v višino sega
okrog šestdeset metrov. Vod-
njak bi podobno kot tisti na
Maistrovem trgu v prihodnje
lahko krasil prostor pred gle-
dališčem.

V štirinajstih dnevih so
pred gledališčem izkopali
šestnajst staroslovanskih
grobov iz 9. in 10. stoletja ter
v njem našli klasične pridat-
ke, kot so obsenčni obročki,
prstani, fibule, tudi železen
nož ... "Upali smo, da bomo
našli še kakšno poznoantič-
no naselbinsko kulturo, kot v
Tavčarjevi ulici ali na Pun-
gertu, pa je bil ta prostor očit-
no namenjen le pokopava-
nju umrlih," je povedal Raf-
ko Urankar in dodal, da se z
izkopavanji sedaj selijo na
prehod s Trubarjevega trga v
Cankarjevo ulico, sredi aprila
pa bodo začeli izkopavanja
na Vodopivčevi ulici (na Mo-
horjevem klancu).

Vodnjak kot nebotičnik 
Pred današnjim gledališčem še drugi mestni
vodnjak 

Urša Peternel

Kranjska Gora - Ena najbolj
"vročih" točk sredine seje
občinskega sveta v Kranjski
Gori naj bi bila obravnava
problematike vodarne. Sku-
pina občinskih svetnikov je
v zvezi s to problematiko -
Občina Kranjska Gora je iz-

vajalcu plačala skoraj 140 ti-
soč evrov, vodarna pa še ved-
no ne obratuje - zahtevala
sklic izredne seje. To je žu-
pan sklical v začetku marca,
a je bila nesklepčna. Zato je
župan to točko uvrstil na
dnevni red redne marčevske
seje. A problematike tudi v
sredo niso obravnavali, kajti

seje se niso udeležili prav
občinski svetniki, ki so za-
htevali obravnavo te proble-
matike. Neuradno smo izve-
deli, da so z obstrukcijo žele-
li doseči nesklepčnost seje, a
sta si tik pred zdajci dva
svetnika premislila. Tako je
seja z udeležbo desetih svet-
nikov potekala, točko o obra-

vnavi problematike vodarna
pa so prestavili na nadaljeva-
nje seje, ki bo prihodnjo sre-
do. V zvezi z vodarno pa se
je oglasila tudi občinska
svetnica Mirjam Žerjav, si-
cer direktorica Lokalne turi-
stične organizacije (LTO)
Kranjska Gora, ki je izpo-
stavljanje problema s pitno
vodo na vrhuncu zimske tu-
ristične sezone imenovala
kar "diverzija in sabotaža".
Velik del krivde naj bi nosili
tudi novinarji oziroma me-
diji Zgornjesavc, Delo in
Dnevnik, ki so poročali o
problemu.

”Diverzija” glede vodarne?
Kranjskogorska občinska svetnica Mirjam Žerjav je izpostavljanje 
problematike vodarne imenovala kar "diverzija in sabotaža".

Program dezinvestiranja
(prodaja Abanke) je že
konec prejšnjega leta pri-
pravila uprava. Visoka izgu-
ba naj bi bila (poleg stomili-
jonskega odpisa naložbe v
Merkurju posledica neplači-
la posojila NFD Holdinga
Savi, dolgujejo še približno
20 milijonov evrov, podob-
no je tudi pri Maksimi Hol-
ding. "Savo moramo finanč-

no konsolidirati in preobli-
kovati holding, pregledati ce-
lotni poslovni sistem Save in
ga revidirati, pripraviti mo-
ramo ukrepe za izboljšanje
poslovanja in izkoristiti vse
notranje rezerve," je ukrepe
za izboljšanje poslovanja na-
štel prvi nadzornik. Meni, da
bodo glavne dejavnosti Save
ostale tako gumarstvo (ta da-
nes ustvarja glavni denarni
tok), turizem, nepremičnine
kot finance.

Poleg Bohoriča, ki se po-
slavlja po treh petletnih man-
datih, je včeraj iz Save odšel
tudi Emil Vizovišek, tretji član
uprave Vinko Perčič pa bo
svojo funkcijo opravljal do za-
ključka rednega mandata.
Upravo Save poleg Narata (in
do srede julija Perčiča) sestav-
ljajo še Andrej Andoljšek,
Miha Resman in Franci Straj-
nar. V nadzornem svetu je
Miha Resmana zamenjal
Gregor Rovanšek.

Kolikšna je izguba Save?

Arheologi so od vrha do tal nekdanjega mestnega vodnjaka
namerili 32,20 metra. / Foto: Igor Kavčič

�1. stran

Bled

Začenja se sezona golfa

Na blejskem igrišču za golf se
je pretekli konec tedna začela
sezona golfa. Najprej bo mo-
goče igrati na Kraljevem igriš-
ču z osemnajstimi luknjami,
Jezersko igrišče pa bodo
predvidoma odprli v prvi po-
lovici aprila, so sporočili z
družbe Sava Hoteli, ki uprav-
lja igrišče. Za golfiste so letos
pripravili nekaj novosti, med
njimi dan odprtih vrat vsak
prvi četrtek v mesecu, name-
njen tistim, ki se zanimajo za
golf, a ga še ne igrajo. M. A.
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Vilma Stanovnik

Kranj - Po precej vroči pole-
miki, v kateri so opozicijski
svetniki na čelu z Igorjem
Velovom, županu Mohorju
Bogataju in kranjski občin-
ski upravi očitali potratnost
zlasti pri stroških za proto-
kol, za proslave in priredit-
ve, za odvetniške storitve in
nakupe zemljišč (zlasti za
parcelo na Zlatem polju),
so kranjski mestni svetniki
z večino (21 za in 9 proti)
sprejeli proračun za letoš-
nje leto. Od 24 predlaganih
amandmajev (kar 22 jih je
predlagalo devet svetnikov
iz štirih svetniških skupin),
so sprejeli enega, vse druge
pa so zavrnili. 

Tako naj bi imela kranj-
ska občina v tem letu oko-
li 55 milijonov evrov pri-
hodkov, ker pa načrtujejo
okoli 66 milijonov odhod-
kov, naj bi se za razliko za-
dolžili. 

"Pred sprejetjem prora-
čuna smo imeli veliko

usklajevanj tako s koalicij-
skimi kot opozicijskimi
svetniki, vsi so bili sezna-
njeni z glavnimi projekti,
ki jih načrtujemo v tem
letu. Proračun je bil v veliki
meri naravnan na izvaja-
nje pogodb iz preteklosti,
ki jih skušamo realizirati.
Zmanjšati želimo le inve-
sticije v staro mestno jedro,
pri čemer smo se uskladili
s KS Center, z ministrstva
pa smo dobili zagotovilo,
da bomo evropska sredstva,
namenjena tem investici-
jam, lahko dobili tudi v letu
2012, in da ta denar ne bo

izgubljen," je po seji pou-
daril kranjski župan Mohor
Bogataj, ki je zavrnil obtož-
be o večjih stroških za ob-
činsko upravo in dodatnem
zaposlovanju. "Dejstvo je,
da se občinska uprava že v
tem letu zmanjšuje s 127
na 119 zaposlenih, do kon-
ca mandata pa se bo števil-
ka še zmanjšala. Tudi voz-
ni park imamo sedaj
skromnejši, kot je bil, edi-
na večja investicija bo ogre-
vanje MO Kranj, saj nam
dobavitelj, Sava Kranj, pre-
kinja dobavo energije," je
povedal župan Bogataj,

vodja oddelka za finance
Mirko Tavčar pa je dodal,
da je kar 27 milijonov evrov
načrtovanih za investicije,
od tega največ za komunal-
no infrastrukturo oziroma
2. fazo projekta Gorki, kar
tri milijone. Kar 2,4 milijo-
na evrov bo potrebnih za
dokončanje obnove gradu
Khislstein, več kot 2 milijo-
na pa za začetek delovanja
knjižnice. 

Zaradi slabega odziva na
razpis koncesije za oprav-
ljanje dejavnosti predšol-
ske vzgoje so se na občini
odločili, da iz programa
predvidenih prodaj nepre-
mičnin umaknejo prodajo
dela stavbe nekdanje eko-
nomske šole in vseh dru-
gih nepremičnin, ki so ve-
zane na predšolsko vzgojo,
poleg tega pa ne bodo pro-
dajali zemljišč, namenje-
nih za transformatorske
postaje, pa tudi ne zemljiš-
ča pred mostom čez Kokro,
ki bi se sicer prodajalo na
dražbi.

V Kranju sprejeli proračun
Na sredini seji mestnega sveta Kranj so sprejeli letošnji občinski proračun, ki predvideva 66 tisoč
milijonov evrov odhodkov, kar pomeni skoraj enajst milijonov evrov zadolževanja. 

Škofja Loka

Rusijada na Loškem odru

V organizaciji Gimnazije Škofja Loka bo danes, 1. aprila, z
začetkom ob 14. uri v Škofji Loki že četrtič potekal vseslo-
venski festival šol z ruščino, tako imenovana Rusijada. Na
prireditvi na Loškem odru bodo nastopali dijaki devetih
gimnazij, petih osnovnih šol, Zavoda Vesela druščina ter
študenti rusistike s Filozofske fakultete v Ljubljani, pozdra-
vila pa jih bosta minister za šolstvo in šport Igor Lukšič in
direktor Ruskega kulturnega centra Rifat Patajev. "V Sloveni-
ji se je v zadnjih letih spet vedno več dijakov začelo učiti ruš-
čino in med profesorji ruščine je dolgo obstajala želja po
prireditvi, ki bi jih tesneje povezala in dodatno promovirala
ruščino. Ker je Gimnazija Škofja Loka postala prva gimnazi-
ja v Sloveniji z ruščino kot poudarjenim tujim jezikom v pro-
jektu evropskega oddelka gimnazije, smo na naši šoli prišli
na idejo, da bi takšno srečanje organizirali kar sami - festi-
val smo se odločili poimenovati Rusijada in ga leta 2007,
2008 in 2009 tudi uspešno izpeljali. Že tretje leto sta čast-
na pokrovitelja festivala Rusijada minister za šolstvo in
šport Igor Lukšič ter soproga predsednika Barbara Miklič
Türk. Festival podpirata Društvo Slovenija Rusija, ki je usta-
novilo sklad za pospeševanje učenja ruskega jezika na sred-
njih in osnovnih šolah, ter Občina Škofja Loka," pravi Mar-
jeta Petek Ahačič, profesorica ruskega jezika na Gimnaziji
Škofja Loka in koordinatorica festivala. V. S.

Kranj

Praznik kruha in razstava o mojstrih pekih

V sklopu Praznika kruha bo Mercator center Kranj - Savski
otok danes in jutri gostil potujočo razstavo o razvoju pekov-
ske obrti na Slovenskem in šestih desetletjih Pekarne Gro-
suplje, ki jo je 'najboljši sosed' pripravil v sodelovanju s Teh-
niškim muzejem Slovenije. V živo si bo mogoče ogledati
tudi izdelavo ptičkov in drugega tradicionalnega slovenske-
ga krušnega peciva. Na Gorenjskem si je bilo razstavo v mi-
nulih dveh mesecih že mogoče ogledati v Tržiču, Lescah in
na Jesenicah. A. H.

Kot je včeraj povedal direktor občinske uprave Mitja
Herak, so na občini pri pregledu pogodb, sklenjenih
v zadnjih letih, ugotovili precej nepravilnosti ter 
podali dve kazenski ovadbi za štiri kazniva dejanja
zoper nekdanjega podžupana občine, eno kazensko
ovadbo za enega od predsednikov kranjskih klubov,
eno kazensko ovadbo zoper uslužbenca MO Kranj,
ovadili pa so tudi odgovorno osebo javnega podjetja.
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Elektromotorji in gospodinjski aparati, d. o. o.
Otoki 21, 4228 Železniki, Slovenija

http://www.domel.com
info@domel.com

Smo veliko, uspešno, mednarodno uveljavljeno slovensko
podjetje in vodilni evropski proizvajalec elektromotorjev za

sesalnike. Z inovativnimi in visoko učinkovitimi izdelki 
negujemo uspešnost in rast podjetja ter novih programov za 

avtomobilsko industrijo, prezračevalno tehniko, EC sisteme ter
komponent in orodij. Uspeh na globalnih trgih ter 

usmerjanje v nove ekološko ozaveščene programe odpira
nove priložnosti in dodatne potrebe po novih kadrih, 

zato vabimo kandidate/tke s končano

IV. ali V. stopnjo izobrazbe 
tehnične smeri

(strojne, elektro, mehatronike),

da se nam pridružijo za opravljanje zahtevnejših del 
v orodjarni in proizvodnji, kot so delo na CNC strojih, 

upravljanje zahtevnejših avtomatskih linij in 
vodenja sodelavcev, ...

Če Vam niso tuji strokovnost, ustvarjalnost, ambicioznost, smisel
za timsko delo ter pozitivna naravnanost pri reševanju proble-

mov, lahko preberete več o možnostih zaposlitve na naši spletni
strani www.domel.si pod rubriko Zaposlitve.

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

FAAK AM SEE / BAČE OB JEZERU
ODDAMO STANOVANJI V NAJEM

90m2 : Kuhinja / dnevna soba / spalnica / kopalnica / WC /
terasa / balkon / pogled na jezero

100 m2 : Kuhinja / dnevna soba / 2 spalnici / kopalnica / WC
/ terasa / balkon / pogled na jezero

Gebhard Schachermayer, 9583 Faak am See / Bače ob jezeru
t: 0043 54 2254, office@dietrichsteinerhof.at

Radovljica

Radovljiška občina ima nov grb

Na zadnji seji občinskega sveta so soglasno sprejeli spre-
membo občinskega grba. Predlog za spremembo je nastal
zaradi vsestranskega žongliranja v občini, za kar je zaslužna
lokalna žonglerska skupina Čupakabra. Prvič v zgodovini so
se s spremembo strinjali prav vsi svetniki. Nov grb je začel
veljati danes, s tem dnem pa bo treba postopno zamenjati
tudi grbe na registrskih tablicah motornih vozil. E. R.

Joško Novak

Bled - Po dolgotrajnih razis-
kovalnih delih geologov in
drugih strokovnjakov so
končno določili tudi traso,
kjer bo obvoznica potekala.
Na vzhodu se bo začela s kro-
žiščem tik pod vrhom Betin-
skega klanca, nato pa se bo
desno prek mostu odcepila v
smeri proti Bohinju. Takoj na
drugi strani mostu bo vhod v
predor, ki bo vodil do edin-
stvenega cestnega objekta v
Sloveniji - krožišča, ki bo prav
tako v celoti vkopano pod
vzpetino Straža. Za krožišče
so se strokovnjaki odločili, da
bi umetno zmanjšali hitrosti
v predoru in tako na razcepu
za izvoz Bled center zmanjša-
li možnost prometnih nesreč,
saj so krožišča dokazano naj-
bolj varna oblika križišč. Na
križišču podzemne razbre-
menilne ceste in Ribenske ce-
ste bo dvonivojski izvoz Bled
vzhod, med krožiščem in za-

hodnim koncem obvoznice,
ki se bo prav tako kot vzhodni
začel z rondojem pod Prista-
vo, pa bo na križišču z Mlin-
sko cesto dvonivojski izvoz
Mlino. Drugih izvozov oz.
vpadnic zaradi zahtevnosti
gradnje ne bo, saj se bo cena
gradnje južne obvoznice za-

radi izredno zahtevnega pro-
jekta in obenem še zelo trdih
granitnih kamnin pod vzpeti-
no Straža, kjer bo treba kopati
predor, s tridesetih povzpela
kar na okroglih sto milijonov
evrov. Glavnino teh sredstev
bo občina Bled pridobila iz ev-
ropskih skladov, okoli deset

milijonov bo prispevala tudi
država, slaba dva milijona pa
bo morala občina Bled najti
tudi v svojem proračunu.

Zaradi izvoza Bled center,
ki je planiran med spodnjo
postajo žičnice na smučišču
Straža in hotelom Trst, bo žal
treba žrtvovati del kompleksa
Trst, konkretno gostišče Pe-
glez'n in priljubljeno zbirališ-
če mladih - bar Troha, ki ju
bo treba zaradi preozkega do-
stopa do Ljubljanske ceste po-
rušiti in na tem mestu zgradi-
ti večje križišče.

Pogodbe so že podpisane,
tako da naj bi po neuradnih
podatkih švicarski izvajalec,
ki ima dolgoletne izkušnje
pri gradnji zahtevnih predo-
rov pod alpskimi masivi, za-
čel gradnjo takoj po koncu tu-
ristične sezone, predvidoma
konec septembra. Gradnja
skoraj štirih kilometrov pre-
dorov in pripadajočih objek-
tov naj bi bila zaključena do
sredine leta 2014.

Začetek gradnje blejske obvoznice
Zaradi težav z lastniki zemljišč na trasi južne obvoznice in iztekajočega se roka za pridobitev 
denarja iz evropskih skladov je na Bledu končno padla odločitev, da bodo obvoznico v celoti 
vkopali pod zemljo. 

Trasa južne blejske obvoznice

Igor Kavčič

V sredo so na redni mar-
čevski seji Mestnega sveta
Občine Kranj svetniki izbra-
li novega direktorja Prešer-

novega gledališča. V nasled-
njem mandatnem obdobju
bo kranjski gledališki hram
vodil priznani slovenski pe-
vec, igralec in medijska
zvezda Damjan Murko. Za-

radi varčevalnih ukrepov na
občini so se svetniki torej
odločili, da novega razpisa
ne bo. Kot so zapisali v spo-
ročilu za javnost, so svetniki
v Murku spoznali izjemno
spretnega poslovneža, pred
nedavnim je končal tudi
High school of selfpromotion
v Londonu, ki bo v kranj-

skem gledališču znal pomi-
riti duhove in eno najbolj
prepoznavnih kulturnih
ustanov v mestu spet pope-
ljati na pota nekdanje slave.
Da bi dokazali svojo odpr-
tost, so izbrali človeka, ki si-
cer ni po rodu Kranjčan, a
bo že v prihodnjih dneh to
postal. 

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

Zaključne avkcije znova 
pozitivno presenetile

Decembra minulega leta je
Ljubljanska borza po enajstih
letih uporabe trgovalnega si-
stema BTS prešla na nov trgo-
valni sistem Xetra. To medna-
rodno trgovalno platformo
uporablja 250 finančnih družb
z več kot 4800 borznimi po-
sredniki. Do Xetre investitorji
dostopajo neposredno iz 18
evropskih držav in iz držav
Srednjega Vzhoda. Ena od naj-
pomembnejših novosti je obli-
kovanje enotnega tečaja VP na
podlagi zaključne avkcije. Že
drugič v roku treh trgovalnih
dni je prišlo v zaključni avkciji
do visokega dviga rasti vredno-
sti nekaterih delnic. V sredo, 30.
marca, so se delnice KBMR po-
dražile (+3,5 odstotka), delnice
MELR (+2,2 odstotka), in delni-
ce TLSG (+2,4 odstotka). Indeks
SBITOP (+1,4 odstotka, vred-
nost 842,9 i.t.).

Tradicionalna borzna 
konferenca

V Portorožu bo 26. in 27.
maja 2011 potekala tradicional-
na Finančno borzna konferen-
ca, že osemindvajseta po vrsti.
To pomembno konferenco slo-
venskega trga kapitala letos
organizirata Ljubljanska borza,

d. d., Ljubljana in Združenje
družb za upravljanje - GIZ. Na
konferenci bodo sodelovali do-
mači in mednarodni strokov-
njaki in uveljavljeni slovenski
gospodarstveniki. Kot obljub-
ljata organizatorja, bodo pridob-
ljene informacije zanimive za
vlagatelje, menedžerje, nadzor-
nike ter profesionalce s podro-
čja finančnih storitev, uprav-
ljavce premoženja in finančne
posrednike. Med drugimi obrav-
navanimi pomembnimi tema-
mi bo potekalo tudi predavanje
o finančni stabilnosti Slovenije,
prihodnosti slovenskega go-
spodarstva ter trendih in strate-
giji upravljanja naložb. Drugi
konferenčni dan bo potekal v
dveh sekcijah (finančna in po-
slovna sekcija). Udeležencem
bo poleg zanimivih tem na vo-
ljo več časa za medsebojna sre-
čanja in izmenjavo mnenj iz fi-
nančno poslovnega področja.
Vse informacije v zvezi s konfe-
renco so na voljo tudi prek
spletne strani Ljubljanske borze
(www.ljse.si).

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

Velik pomen zaključnih avkcij

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

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

The Banker I   Banka leta 2010 v Sloveniji   I   Euromoney   I   Nagrada za odličnost 2010
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Boštjan Bogataj

Poljane - Lani je Polycom
Škofja Loka, ki je že dolgo v
Poljanah, praznoval 25-letni-
co ustanovitve. "Praznovali
smo v času, ko je šlo že na
bolje, sicer ne bi imeli česa
praznovati," poslovanje pod-
jetja v času gospodarske kri-
ze pojasnjuje direktor Iztok
Stanonik. Podjetje bo pri-
hodnje leto začelo graditi
novo tovarno.

Kako ste preživeli gospo-
darsko krizo?

"Oktobra 2008 so kupci
stornirali skoraj vsa naročila
v samo dveh tednih. Tako
smo mesec kasneje delali s
polovično močjo, decembra
še manj. Na srečo se je po-
tem trend v Nemčiji in Fran-
ciji, zaradi spodbud avtomo-
bilski industriji, obrnil, kar je
pozitivno vplivalo tudi na
naše delo. Kljub temu smo
morali jeseni 2008 odpustiti
25 sodelavcev od skupno 125
zaposlenih. Čez pol leta smo
jih začeli spet zaposlovati."

Polovico leta pa je podjetje
poslovalo 'v leru'?

"Da. Počistili smo vse ne-
potrebne stroške in začeli
iskati nove kupce. To je bil
naš glavni cilj v letu 2009.
Naši kupci so sicer v avtomo-
bilski industriji, prodajamo
prvim ali drugim dobavite-
ljem. Od krize naprej ta in-
dustrija menja aluminijaste
dele za plastične, kar je pri-

ložnost za nas in za naše
znanje. Zelo pomembno vlo-
go v naši proizvodnji imajo
tudi izdelki za elektroindu-
strijo ter na področju malih
gospodinjskih aparatov."

Ali večino proizvodov pro-
date v tujino?

"Za zdaj izvozimo približ-
no 65 odstotkov proizvodnje."

V zadnjem letu ste izvozni-
ki  na boljšem.

"Res je. Leta 2009 je naša
realizacija padla z 9,6 na
osem milijonov evrov. Imeli
smo celo srečo, da je nekaj
naših nemških konkurentov
propadlo in smo jeseni tega
leta že lažje zadihali. Tega
leta smo vse sile usmerili v
razvoj, novi izdelki so bili na-
red za leto 2010. Tako smo
lani že dosegli 10,8 milijona
evrov prihodkov in tako pre-
segli tudi rekordno leto

2008. Ob približno 25-
odstotni rasti smo realizirali
tudi dvesto tisoč evrov dobič-
ka, drugače od leta prej, ko je
ta znašal le 15 tisoč evrov."

Kakšne načrte ste si zastavi-
li za letos? Je naročil dovolj?

"Načrtujemo od deset- do
15-odstotno rast prodaje. Pri
nas je načrtovanje prodaje si-
cer lažje opravilo, saj pri izdel-
kih, ki smo jih razvijali lani, le-
tos žanjemo rezultate. Letoš-
nji razvoj pa se bo poznal pri-
hodnje leto. Verjamem, da bo
prihodnje leto za približno 1,5
do dva milijona evrov novih
proizvodov. V razvoj sicer vla-
gamo 1,6 odstotka prometa."

Kdaj se boste selili v Gospo-
darsko cono Dobje, kjer vas
čaka zemljišče?

"Konec leta 2008 naj bi za-
čeli gradnjo. Na srečo je obči-
na zamujala s pripravo zem-

ljišč, saj bi ta investicija v ti-
stem času pokopala Polycom.
Prave aktivnosti za novograd-
njo so se začele konec lanske-
ga leta, sedaj pripravljamo do-
kumente, prihodnje leto
bomo začeli graditi. Če le ne
bo znova nastopila kriza, se
selimo leta 2013. Investicija je
vredna pet milijonov evrov."

Po prvotnih načrtih naj bi
sedanjo tovarno prodali.

"Tu naj bi za nami uredili
trgovski center, vendar so
tudi ti načrti zaradi krize pro-
padli. Mi bomo na tem me-
stu obdržali prostor za mon-
tažo sklopov."

Ali imate z občino podpisano
pogodbo o nakupu zemljišča?

"Glavne pogodbe še ne.
Želijo, da bi se hitro preselili,
vendar na takšno klavzulo
mi ne pristajamo."

Kakšen bo Polycom čez pet
let?

"Danes z manjšim števi-
lom zaposlenih naredimo
več, poleg 115 sodelavcev nam
povprečno pomaga tudi deset
študentov. Stalno tudi dodat-
no zaposlujemo. Z zaposlova-
njem nimamo težav, najbrž
tudi zato, ker minimalnih
plač pri nas ne poznamo. Čez
pet let, ko bomo praznovali
30-letnico Polycoma, pričaku-
jem, da nas bo okoli 160 sode-
lavcev, ustvarili bomo 16 mili-
jonov evrov prihodkov. V iz-
voz bo šlo približno devetde-
set odstotkov proizvodnje."

Lani in letos rekordna rast
Proizvodnja v poljanskem Polycomu se je jeseni 2008 zaradi svetovne gospodarske krize skoraj 
ustavila, že lani pa so dosegli rekorden promet, tako bo tudi letos. Nova tovarna v Dobju nared leta
2013, znova tudi zaposlujejo.

"Čeprav so nam kupci oktobra 2008 stornirali naročila, od
lani znova rastemo," pravi Iztok Stanonik. / Foto: Gorazd Kavčič

VAS
BOLI 
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Te`ave z ogrevanjem zaradi
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Brezpl. linija 080/21-50
EKOL d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj,

e-po{ta: komerciala@ekol.si

Boštjan Bogataj

Kranj - Dobiček v višini do-
brih štirih milijonov evrov je
skoraj trikrat višji kot v letu
2009, večji delež prometa so
v Elektru Gorenjska (EG)
ustvarili s preskrbo z elek-
trično energijo prek 78 tisoč
odjemalcev, od tega 72 tisoč
gospodinjskih. "Prodali smo
za 1,25 milijona megavatnih
ur električne energije ali za
23 odstotkov več kot leto prej,
hkrati pa racionalizirali po-
slovanje, zmanjšali stroške
in več pozornosti namenili
poslovnim tveganjem," je
dobro poslovanje v prete-
klem letu utemeljil predsed-
nik uprave Bojan Luskovec.

K dobrim rezultatom, tako
predsednik, dolgoročno pri-
pomorejo tudi investicijske

naložbe, prek katerih dopol-
njujejo zanesljivo preskrbo z
električno energijo končnim
odjemalcem. Lani so investi-
rali 13,7 milijona evrov oziro-
ma nekoliko manj od načrto-

vanega, letos naj bi v posodo-
bitve omrežja vložili 15,5 mili-
jona evrov. "Dolgoletni načrti
sicer predvidevajo višja vlaga-
nja, vendar je kriza pripomo-
gla k počasnejšemu razvoju
investicij na Gorenjskem, po-
časneje jim sledimo tudi mi,"
pojasnjuje Luskovec. Lastni-
ku, večinski je država, bo
uprava predlagala, da ves do-
biček namenijo za investicije.

V EG so ponosni na 7865
odjemalcev v paketih Pora-
bim, kar rabim in Vedno po-
rabim, kar rabim, kjer odje-
malci z nadzorom nad pora-
bo ustvarjajo prihranke pri
porabi električne energije,
hkrati pa jim podjetje daje
dodatne ugodnosti. S 1. mar-
cem so ustanovili tudi novo
hčerinsko podjetje Elektro
Gorenjska prodaja, kjer bodo

skrbeli za trženje električne
energije, na ta način pa se po
več letih sporov delita tržni in
regulacijski (obratovalni) del.

"Dve leti je v zraku oddeli-
tev dejavnosti trženja, s kon-
senzom vseh vpletenih, tudi
sindikatov, pa bomo sedaj iz-
členili trženje v hčerinsko
podjetje. Elektro Gorenjska
prodaja ostaja v popolni lasti
matične družbe," pojasnjuje
Luskovec. Odjemalci bodo
lahko v naslednjih dveh ted-
nih začeli uporabljati še po-
seben portal za plačevanje
električne energije brez pro-
vizije, v petih letih bodo vsi
imeli tudi t. i. pametne štev-
ce - za daljinsko odčitavanje
elektrike in tudi drugih ener-
gentov. V EG so se pohvalili,
da so lani odjemalcem vrnili
za milijon evrov preplačil.

Več kot štiri milijone evrov dobička
Podjetje Elektro Gorenjska je lani ob 107,5 milijona evrov prometa ustvarilo 4,14 milijona evrov 
dobička. Tržni del odslej v hčerinskem podjetju.

Bojan Luskovec / Foto: Matic Zorman 
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Cveto Zaplotnik

Kako gospodarska kriza vpli-
va na položaj mlekarstva?

"Gospodarska kriza je ena
od mnogih kriz, ki smo jih v
mlekarstvu preživeli. Ta kri-
za je vplivala predvsem na
delniški kapital, ki pa ga širo-
ke množice skoraj nimajo, in
na tiste, ki so ostali brezpo-
selni."

Kako pa vpliva na nakupo-
valne navade? Ali potrošni-
ki bolj posegajo po osnov-
nih, cenejših mlečnih izdel-
kih in manj po "luksuznih",
dražjih ...?

"Nakupovalne navade se v
krizi skorajda ne spreminja-
jo, bolj se spreminjajo zaradi
načina življenja, promocije
... Potrošniki so se res razvr-
stili v različne skupine: neka-
teri kupujejo le izdelke v ak-
ciji, drugim raziskovalna žili-
ca zapoveduje nakupe novih
izdelkov, tretji ne gledajo na
denar in iščejo zgolj izdelke,
ki so jim všečni ... Se pa seve-
da v isti kategoriji izdelka
marsikdo odloča glede na
ceno."

Da je konkurenca na trgu
velika, se pozna tudi na tr-
govskih policah: ponudba
in izbira je velika. Kako se v
tej tekmi znajdejo sloven-
ske mlekarne? Ali jim uspe-
va ohranjati tržni delež?

"Na policah je vse več raz-
ličnih tujih izdelkov, zato
tudi tržni delež domačih iz-
delkov pada. Po drugi strani
tudi večje slovenske mlekar-
ne osvajajo tuje trge, pred-
vsem sosednje države, pojav-
ljajo pa se celo na oddaljenih
trgih, kot sta npr. Mavretani-
ja in Koreja."

So slovenske mlekarne
konkurenčne tujim?

"V svetu je mnogo multi-
nacionalk, ki jim slovenske
mlekarne ne morejo biti
konkurenčne in jim nikoli
ne bodo. Je pa v svetu tudi
zelo veliko srednjih in majh-
nih mlekarn, ki so našle svoj

prostor na trgu in s katerimi
se lahko primerjajo tudi slo-
venske. Tudi slovenski pride-
lovalec mleka ne more biti
konkurenčen, na primer,
kmetom iz vzhodne Evrope,
ki imajo v posesti nekaj sto
hektarjev zemlje in namolze-
jo tudi več kot eno transport-
no cisterno mleka na dan (25
tisoč litrov)."

Slovenske mlekarne so za
zdaj še v domačih lastni-
ških rokah. Ali bo tako tudi
ostalo? Je domače lastništvo
lahko prednost?

"Kot vemo, finančni vlaga-
telji prodajajo delež največje
mlekarne. Kaj se bo zgodilo,
je zgolj ugibanje. Domače
lastništvo je lahko prednost
zgolj, če se ne gremo brutal-
nega kapitalizma. Prepriča-
na pa sem, da bomo sami
vedno bolje poskrbeli zase
kot tujci za nas."

Je še aktualno povezovanje
mlekarn?

"Hja, faza zamrznjenja!"

Je res, da v Evropski uniji
občasno primanjkuje mle-
ka? Ali to občutijo že tudi
slovenske mlekarne?

"Zgodba o pomanjkanju
mleka je zanimiva. Po padcu
cen pred dvema letoma se je
količina pridelave mleka res
nekoliko zmanjšala, vendar
to pomanjkanje, o katerem
sprašujete, izhaja iz tega, ker
se zimski sezonski padec pri-
delane količine mleka (tudi
do 30 odstotkov) ne ujema s
potrošnikovimi potrebami.
Decembra, ko je pridelava
mleka najmanjša, potrošniki
kupujejo največ mleka in iz-
delkov, poleti pa je obratno.
Dokler mlekarne proizvajajo
mleko v prahu in maslo za
druge izdelke, ne moremo
govoriti o resničnem po-
manjkanju mleka, ampak
morda le o določenih zamu-
jenih tržnih priložnostih.
Mleko ima pravzaprav še
eno "napako": predelati ga je
treba v enem ali dveh dneh."

Je ob pomanjkanju mleka
pričakovati, da se bo odkup-
na cena mleka še zviševala?

"Če bo pomanjkanje res-
no, se bo cena zagotovo zvi-
ševala, še dolgo pa ne bo do-
seženo tako gibanje cen kot
pri nafti. Zanimivo je tudi,
da na ceno mleka v svetu po-
membno vpliva cena v Novi

Zelandiji. Ta vpliv čutimo
tudi pri nas."

Cena očitno igra pomemb-
no vlogo. Prav zaradi cene
se dogaja, da slovensko
mleko "potuje" tudi v Italijo
in da ga slovenske mlekar-
ne kupujejo v tujini. Ali ni
to dobro za prevoznike in
slabo za potrošnike?

"Globalizacija je dosegla
tudi nas, a na potrošnike ne
vpliva, saj slovenske mlekar-
ne za slovenski trg uporab-
ljajo le domače mleko. Ker
je na policah tudi mnogo iz-
delkov iz tujine, ima potroš-
nik široko izbiro in lahko
kupuje glede na svoje potre-
be. Lokalno zapiranje trga
tako pri surovini kot izdel-
kih bi prineslo dobre in sla-
be stvari."

Minister Židan se zavzema
za pravičnejša cenovna raz-
merja v prehranski "verigi".
Ali mlekarstvo v tej "verigi"
dobi pravičen del?

"Težko vprašanje! Res bi
kazalo urediti razmerja v "ve-
rigi". Ob racionalni proiz-
vodnji bi vsak člen moral
imeti pokrite svoje stroške,
da bi tako lahko še naprej de-
loval na trgu."

Po letu 2015 v Evropski uni-
ji ne bo več kvot. Kako bo to
vplivalo na prirejo (in posle-
dično na predelavo) mleka v
Sloveniji? Bo "alpsko mle-
ko" lahko cenovno konku-
renčno mleku iz držav z bi-
stveno ugodnejšimi narav-
nimi pogoji?

"Pričakujemo, da se bo ko-
ličina pridelanega mleka po-
večala. Naši kmetje ne bodo
nikoli konkurenčni kmetom
iz dežel, ki imajo boljše na-
ravne razmere, bodo pa mo-
rali biti konkurenčni kme-
tom iz "alpskega predela" Ev-
rope. Upam tudi, da bo
skupna kmetijska politika
primerno poskrbela za izrav-
navo cen oz. pokrivanja stro-
škov. Ne nazadnje pa bo za
ravnotežje cen še najbolj po-
skrbel potrošnik."

Mleka še ne primanjkuje
"Dokler mlekarne proizvajajo mleko v prahu in maslo za druge izdelke, ne moremo govoriti o 
resničnem pomanjkanju mleka, ampak morda le o določenih zamujenih tržnih priložnostih," pravi
Ivanka Valjavec, predsednica Gospodarskega interesnega združenja mlekarstva Slovenije.

Ivanka Valjavec, po rodu Gorenjka, doma iz Kovorja, je
predsednica upravnega odbora Gospodarskega interesnega
združenja mlekarstva Slovenije in svetovalka predsednice
uprave Ljubljanskih mlekarn.

Kranj

Kmete pozivajo k izpolnitvi zbirnih vlog

Subvencijska kampanja je letos nekoliko krajša kot prejšnja
leta, redni rok za oddajo zbirnih vlog je 9. maj. Kot je pove-
dal Stane Rupnik, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje v
Kmetijsko gozdarskem zavodu Kranj, je na Gorenjskem
vnašanje zbirnih vlog doslej potekalo po načrtu, do vključno
27. marca so vnesli 1597 vlog, kar predstavlja dobri dve pe-
tini lanskega števila. V zadnjem tednu se je število prijav za
vnos zmanjšalo, zato pozivajo vse, ki vloge še niso izpolni-
li in oddali, da se s kmetijskim svetovalcem čim prej dogo-
vorijo za termin. C. Z.

Škofja Loka

Tržnica kmetijskih pridelkov in izdelkov

Občina Škofja Loka in Razvojna agencija Sora bosta jutri, v
soboto, dopoldne pripravili na Mestnem trgu v Škofji Loki
tržnico kmetijskih pridelkov in izdelkov. Na stojnicah bodo
ponujali izdelke blagovnih znamk Babica Jerca in Dedek
Jaka in druge pekovske, mlečne, zeliščne in sadne izdelke,
domače jušne rezance, med, dražgoške kruhke, ročno plete-
ne izdelke iz domače volne, klekljane čipke in še kaj. C. Z.

Zalog pri Cerkljah

Predstavitev kmetijskih strojev in izdelkov

Jutri, v soboto, z začetkom ob 10.30 bo na Bohinčevi njivi
pri Zalogu (ob cesti Cerklje-Zalog) predstavitev kmetijskih
strojev in izdelkov PRP Technologies, v primeru slabega vre-
mena pa bo na dvorišču kmetije Janhar v Lahovčah. Pred-
stavitev bodo pripravili Dal Cero, slovenska podružnica
PRP, Kmetijska zadruga Cerklje in Agrovet iz Zaloga. C. Z.

Gozd Martuljek

O zatiranju tujerodnih plevelov

Kmetijska svetovalna služba in Društvo podeželskih žena
občine Kranjska Gora vabita v torek, 5. aprila, ob 10. uri v ga-
silski dom v Gozd-Martuljku na predavanje o tujerodnih ple-
velih, ki se zadnja leta pojavljajo tudi na kmetijskih zemljiš-
čih. Predavala bo Marija Kalan iz Kmetijsko gozdarskega za-
voda Kranj. C. Z.

Svet 
Osnovne šole Simona Jenka Kranj
Ulica XXXI. divizije 7 a, Kranj

Razpisuje delovno mesto 

RAVNATELJA/RAVNATELJICE
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice iz-
polnjevati splošne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS, št.
16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 in 65/09.
Kandidat/-ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske
in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.

Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za 5 let.
Predviden začetek dela je 1. septembra 2011.

Pisni prijavi priložite dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
Potrdilo: o izobrazbi, nazivu, opravljenem strokovnem izpitu,
opravljenem ravnateljskem izpitu, program vodenja zavoda, opis
dosedanjih delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju s kratkim
življenjepisom, potrdilo Ministrstva za pravosodje (potrdilo iz ka-
zenske evidence), potrdilo sodišča, da oseba ni v kazenskem
postopku oz. zoper njo ni vložena pravnomočna obtožnica, pis-
no izjavo, da pri kateremkoli drugem sodišču (torej zunaj kraja
prebivališča) zoper njega ni uveden kazenski postopek za kaz-
nivo dejanje zoper spolno nedotakljivost.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole
Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, Kranj, s pripisom
"Prijava za razpis ravnatelja/-ice"

Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o imenovanju v zakonitem
roku. 

Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

Rodica

Rok Roblek predsednik podeželske mladine

Na sobotni letni skupščini Zveze slovenske podeželske mla-
dine na Rodici pri Domžalah so za novega predsednika zve-
ze z dveletnim mandatom izvolili Roka Robleka z Mešano-
ve kmetije v Bašlju, sicer študenta agronomije na Biotehni-
ški fakulteti v Ljubljani. Rok je bil doslej član glavnega odbo-
ra zveze, kjer je zastopal gorenjsko regijo; po izvolitvi za
predsednika pa ga je v odboru zamenjal Miha Kozjek iz Kra-
nja. Novi predsednik zveze bo še naprej tudi predsednik
Društva kranjske in tržiške podeželske mladine, pri delu v
društvu pa ga bo nekoliko razbremenil na novo imenovani
podpredsednik Rok Rozman iz Zadrage. C. Z.Fl
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PREDAVANJE
STROKOVNJAKINJE

RUTH 
PODGORNIK REŠ

BO V SOBOTO, 
2. APRILA 2011, 

OB 14. URI 
V DVORANI 

KS STRAŽIŠČE

(Ob cesti Škofja Loka - Kranj,
za naseljem Zg. Bitnje)
Tel.: 04/23 17 260
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Alenka Bole Vrabec

Jelena Justin

Posavsko hribovje skriva
veliko vzpetin, ki zaradi svo-
jega spokojnega vzpona kar
vabijo, da jih obiščemo. Naš
tokratni cilj je približno pet
kilometrov dolg greben med
Vačami in Izlakami, ki se na
eni strani spušča v dolino
Save, na drugi pa v ozko do-
lino Kandršice. Greben se-
stavlja veriga bolj ali manj iz-
razitih vrhov. Takoj nad Va-
čami je 677 m visok Slem-
šek, kjer je cerkvica sv. Križa.
Sledijo Špičasti vrh, 695 m,
Ostri hrib, 746 m, skrajni
vzhod grebena je najvišji.
Tam je Sveta gora, ki meri
852 m, zato običajno reče-
mo, da gremo na Zasavsko
sveto goro. Če bi se je lotili iz
Vač, bi potrebovali približno
dve uri, moj predlog bo pre-
cej krajši, približno pol ure,
kjer nam strmina ne bo dala
dihati. 

Zapeljemo se do Moravč,
kjer nadaljujemo proti vzho-
du, v smeri vasi Kandrše. V
Kandršah nadaljujemo proti
Izlakam in v vasi Vidrga, ob
gostišču na desni strani, za-
vijemo ostro desno do vasi
Razpotje. Nad vasjo je ob ce-
sti kapelica, za katero je kolo-
vozna pot. Tam nekje parki-
ramo jeklenega konjička.
Prostora ni ravno veliko.

Z vzponom začnemo za
kapelico po kolovozni poti. V

tem spodnjem delu pot ni
markirana, a je dobro shoje-
na in ne moremo zgrešiti.
Ko pridemo do gozda, se
pred nami pokaže široka
gozdna grapa, po kateri za-
čnemo naš vzpon. Pot je po-
dobna kakšni lovski stezici.
Strmo se vzpenja; najprej
kar naravnost, potem pa pot
zavija v okljukih. Hitro pri-
dobivamo na višini in naša
steza se kmalu združi z mar-
kirano potjo, ki pripelje iz
Vač. V smeri markacij nada-
ljujemo do vrha, kjer stopi-
mo na notranjo stran utrje-
nega obzidja. 

Na vrhu Svete gore stoji
cerkev Marijinega rojstva,

podružnica župnije Vače,
skupaj z drugimi cerkvenimi
objekti. Cerkev je znana po
svoji čudodelnosti, ki jo v Sla-
vi vojvodine Kranjske opisuje
tudi Janez Vajkard Valvasor.
Arheološka izkopavanja so
pokazala, da je bilo na gori
prazgodovinsko gradišče, od-
kopani pa so bili tudi staro-
slovenski grobovi. Cerkev,
posvečena materi Božji, se
prvič omenja že leta 1250.
Kot pravi umetnostnozgodo-
vinska stroka, je bila prva cer-
kev romanska, druga gotska,
ki ji je bila leta 1753 prizidana
baročna ladja, ki je dala cer-
kvi današnji videz. Tisto, kar
je na Sveti gori posebnost, je

taborsko obzidje, ki je nudilo
varno zavetje domačinom
pred Turki. Ob cerkvi je da-
nes tudi pokopališče.

Trideset višinskih metrov
nižje je Planinski dom na
Zasavski sveti gori. Od cer-
kve je širok razgled na vse
strani, le proti vzhodu ga za-
kriva bližnji Roviškovec; na
jugovzhodu je Kum, za njim
vidimo Gorjance; na jugu je
Ostrež; proti jugozahodu so
v bližini litijski hribi, daleč za
njimi pa Snežnik, Javorniki
in Nanos; od zahoda proti se-
veru so na obzorju Julijci s
Triglavom, Karavanke in
Kamniške Alpe, v bližini pa
zahodni del Posavskega hri-
bovja proti Ljubljanski kotli-
ni; proti severu sta Velika in
Menina planina, za njima
Raduha, čisto na severu pa
Pohorje. Razgled je resnično
čudovit!

Zasavska sveta gora je do-
segljiva tudi za tiste, ki imajo
težave s hojo, saj se skoraj do
vrha da pripeljati z avtom.
Parkiramo pri Planinskem
domu in se do vrha spreho-
dimo. Ker je cesta do vrha as-
faltirana, je vzpon na vrh pri-
meren tudi za kolesarje s
specialkami. V vsakem pri-
meru nas čaka prijeten izlet.

Nadmorska višina: 852 m
Višinska razlika:
Trajanje: 1 ura
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Zasavska sveta gora (852 m)

Gora Marijinega svetišča
Vzpetina, ki ima v svojem imenu celo samostalnik gora, je v toku zgodovine spreminjala imena; od
Taborske gore do Svete gore, danes jo poznamo kot Zasavsko sveto goro. 

Včasih redkost je avokado
zdaj vsakdanja ponudba na
oddelkih s sadjem in zele-
njavo. Ponuja se v temno ze-
leni obleki, gladek, podoben
hruški, najdemo pa tudi sa-
deže, ki so precej bolj temni,
skoraj črni in manjši in jim
zaradi nagrbančene lupine
pravijo aligatorska hruška. 

Prvotna domovina avoka-
da je južna Mehika, danes
pa je po vsem svetu znano
skoraj štiristo različnih sort.
Ne glede na to, da je masten,
je zdravju prijazen sadež, saj
premore le nenasičene maš-
čobe in druge dragocene
snovi. Avokadovec ima tem-
no zelene liste, dolge do 45
cm, v višino pa drevo doseže
tudi 16 m. Najstarejše seme
avokadovca so našli arheolo-
gi v Peruju. V nekem grobu
so poleg mumije ležale tudi
peške avokada iz 8. st. pred
našim štetjem. Naj bi pokoj-

niku na onem svetu poma-
gale k erotičnim užitkom?
Ime izvira iz azteške besede
ahuacuatl ali modnik. Z vej
visijo sadeži namreč v paru
in ni bilo treba dosti domiš-
ljije, da so ga zaradi njegove
oblike poimenovali po sim-
bolu moške plodnosti. Leta
1526 ga je med konkvisto kot
prvi Evropejec opisal Fer-
nandez de Oviedo: "V sredici
sadeža je peška, ki spominja
na olupljen kostanj. Med peško
in lupino je sadež mehak, do-
brega okusa in spominja na
maslo." Fernandez de Ovie-
do, ki ga je avokado spomi-
njal tudi na hruško, je sadež
jedel s sirom.

Mehiške sorte zorijo na
primer od 6-8, v Gvatemali
pa od 12-18 mesecev, saj so
tu sadeži precej večji od me-
hiških. Avokado uporabljajo
tudi v farmacevtski in koz-
metični industriji. Ko sadeže

kupujemo, so zvečine trdi.
Avokado je primerno zrel,
ko se lupina vda, če pritisne-
mo nanjo. Doma hitreje do-
zori, če ga pustimo v družbi
jabolk ali ga zavijemo v časo-
pisni papir. 

Avokado je najboljši su-
rov, saj zagreni, če ga preveč
segrejemo. In brž ko ga pre-
tlačimo z vilicami ali nareže-
mo na krhlje ali kocke, ga
moramo pokapljati z limo-
novim ali limetovim sokom,
saj zelo hitro oksidira in po-
stane neugledno rjav. Naj-
bolj znana je seveda mehi-
ška pomaka guacamole, ki jo
dobimo tudi konzervirano, a
primerjave s svežo ne zdrži.
Z avokadom delamo različ-
ne namaze in vprežemo svo-
jo domišljijo. Sadež se ime-
nitno obnese v hladnih pred-
jedeh, pa tudi v kombinaciji
pečenega mariniranega
mesa in avokadove priloge. 

Piščanec z avokadom 

Za 4 osebe potrebujemo: 2
zrela avokada, 1 rdečo čebulo,
4 manjše mesnate paradižni-
ke, 4 vejice peteršilja, 5 žlic li-
metovega soka, 4 žlice oljčnega
olja, sol, poper, pol čilija, 20
zrn posušenega koriandra, 20
zrn zelenega popra, žlico in
pol sladke paprike, 3-4 žlice
olja, 4 kose piščančjih prsi (po
150 - 200 g).

Za marinado stremo v te-
rilniku posušen koriander in
zeleni poper. Čili ali nepekoč
feferon, če vam ni do tega,
da bi bila hrana pekoča, oči-
stimo semen in sesekljamo.
Začimbi in čili zmešamo s 4
žlicami oljčnega olja, doda-
mo poldrugo žlico sladke pa-
prike in prelijemo v dovolj
veliko vrečko za zamrzova-
nje. Na začimbno mešanico
pridamo piščančje prsi in za-
premo vrečko, ki jo nato ob-

račamo na vse strani, da se
marinada enakomerno raz-
poredi po mesu. Marinira-
mo v hladilniku čez noč.

Naslednji dan vzamemo
kose piščanca iz marinade in
ga opečemo na 4 žlicah olja.
Pečico segrejemo na 200 sto-
pinj (ventilatorsko na 180 sto-
pinj) in piščanca v pekaču pe-
čemo še 10 minut. Med peko
je vklopljen samo spodnji del
pečice. Piščanca vzamemo iz
pečice in ga damo na toplo. 

Avokada podolgem prere-
žemo na polovico, odstrani-
mo peško, sadež previdno
izdolbemo, ga narežemo na
kocke in pokapljamo z lime-
tovim sokom. Čebulo zreže-
mo na tenke kolobarčke, pa-
radižnik na krhlje, seseklja-
mo peteršilj in začinimo z
oljčnim oljem, soljo in po-
prom.

Piščanca narežemo na re-
zine in postrežemo s solato.

Planinski dom je le nekaj metrov pod vrhom. / Foto: Jelena Justin
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Pogled proti vrhu Zasavske svete gore / Foto: Jelena Justin

TR
IO

 Q
U

AR
TE

T,
 G

O
R

E
N

JA
 V

AS
 - 

R
E

TE
Č

E
 6

9
, 

Š
K

O
FJ

A 
LO

K
A



10 petek, 1. aprila 2011
GORENJSKI GLAS

info@g-glas.siKAŽIPOT, OGLASI

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.

Srečanje članov AMD Šenčur
Šenčur - AMD Šenčur vabi članice in člane, njihove partner-
je, simpatizerje ter prijatelje društva na tradicionalno
Srečanje članov AMD Šenčur, ki bo v soboto, 2. aprila, ob
19. uri v Domu krajanov Šenčur, Kranjska c. 2.

Fotografski tečaj
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče vabi
na fotografski tečaj, bo potekal 6., 7., 8. in 11. aprila od 9. do
11.30 v prostorih Šmartinskega doma v klubskem prostoru.
Natančnejši termini bodo usklajeni s predavateljem. Pri-
javite se lahko po tel. štev. 040 350 589 ali po e-pošti 
dubitnjestrazisce@gmail.com, najkasneje do 4. aprila.

Veličina lipicanca
Šenčur - V pizzeriji Pod kostanji so lahko ogledate prvo
samostojno tematsko razstavo z naslovom Veličina lipicanca,
tudi od rejcev z občine Šenčur, avtorja Jožefa Ostermana iz Luž.

Razstava slik Tončke Prdan in Zvonke Golorej
Cerklje - V galeriji Petrovčeve hiše bodo v torek, 5. aprila, ob
17. uri odprli razstavo slik članic Društva likovnikov Cerklje
Tončke Prdan in Zvonke Golorej. 

Seks in ljubosumje
Primskovo - V Domu krajanov na Primskovem bo danes, v pe-
tek, 1. aprila, ob 19.30 s svojo uspešnico, komedijo Seks in lju-
bosumje gostovalo Šentjakobsko gledališče iz Ljubljane.

Jeppe s hriba
Ribno - Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno vabi jutri, v
soboto, 2. aprila, ob 19.30 v Zadružni dom Ribno na pre-
mierno uprizoritev komedije Jeppe s hriba v izvedbi domače
igralske skupine in ponovitev v nedeljo, 3. aprila, ob 19.30.

Seks in ljubosumnost
Sveti Duh - Krajevna skupnost Sveti Duh vabi na ogled zad-
nje abonmajske predstave v tej sezoni. Komedija Seks in lju-
bosumnost v izvedbi Šentjakobskega gledališča bo v
soboto, 2. aprila, ob 20. uri v Kulturnem domu Sveti Duh.

Ti nori tenorji
Gorjuše - Gledališče Belansko bo gledališko predstavo Ti nori
tenorji uprizorilo v nedeljo, 3. aprila, ob 19.30 v Gasilskem
domu Gorjuše.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

Janez Rozman s. p. - Rozman bus, www.rozmanbus.si, tel.: 04/53 15 249:
TRST: 12.5; BANOVCI: 11. 4.; TOPOLŠICA: 30.5; BIOTERME: 16. 5.; GOLI
OTOK: 30. 5.; MADŽARSKE TOPLICE: 29. 4. - 2. 5.; 19. - 22. 5.; BANJA VRUČI-
CA: 14. - 17. 5; MEDŽOGORJE: 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).

LOTO

Rezultati 26. kroga - 30. marca 2011
4, 8, 12, 15, 31, 34, 39 in 23

Lotko: 0 7 4 7 9 6 
Loto PLUS: 1, 2, 4, 13, 18, 20, 27 in 36

Sklad 27. kroga za Sedmico: 590.000 EUR
Sklad 27. kroga za Lotka: 335.000 EUR
Sklad 27. kroga za PLUS: 470.000 EUR

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

Ura pravljic
Sovodenj - Otroci lahko pravljici Strašni lev prisluhnejo v
knjižnici danes, v petek, 1. aprila, ob 18. uri.

Gorenja vas - V knjižnici se bo pravljica Petelinčki začela v
ponedeljek, 4. aprila, ob 17. uri.

Poljane - V Poljanah lahko otroci v knjižnici prisluhnejo
pravljici Za devetimi gorami v torek, 5. aprila, ob 17. uri.

Škofja Loka - Iz pravljične malhe je naslov ure pravljic, ki se
bo v škofjeloški knjižnici začela v torek, 5. aprila, ob 17.30.

Karikature otrok
Kranj - V slaščičarni Cafe Central v Kranju (staro mestno je-
dro) bo v nedeljo, 3. aprila, ob 10. uri karikaturist Mitja
Bokun risal karikature otrok.

V Krkavče in v Banovce
Šenčur - Društvo upokojencev Šenčur vabi svoje člane na
izlet v Krkavče na Primorsko v petek, 15. aprila. Vabijo tudi
na male počitnice v Banovce in sicer od 10. maja do 13.
maja. Informacije in prijave v pisarni društva med uradnimi
urami.

Pohod na Krvavico
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče vabi
v torek, 12. aprila, na pohod na Krvavico. Prijave in vplačila
sprejema Cirila Resman v ponedeljek, 4. aprila, v društveni
pisarni v Bitnjah in v sredo, 6. aprila, v Šmartinskem domu
v Stražišču ali po tel.: 040/268 005 (s kasnejšim plačilom na
navedenih lokacijah).

V Krkavče in Luko Koper

Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče vabi
14. aprila na turistični izlet v Krkavče in Luko Koper. Prijave
in vplačila sprejema Jure Zupan v ponedeljek, 4. aprila, v
društveni pisarni v Spodnjih Bitnjah in v sredo, 6. aprila, v
Šmartinskem domu ali po tel. 040/696 163 s kasnejšim
plačilom na navedenih lokacijah.

Kolesarski izlet
Bitnje, Stražišče - Društvo upokojencev Bitnje-Stražišče vabi
v petek, 15. aprila, na kolesarski izlet Trstenik-Babni Vrt-
Stražišče. Zbor udeležencev bo ob 8. uri na Baragovem trgu
pred Šmartinskim domom v Stražišču. Natančnejše infor-
macije dobite po tel. št. 041/253 366.

IZLETI

PRIREDITVE

Na letovanje v Izolo
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi od 17. do 24. junija
na letovanje v hotel Delfin v Izoli. Prijave z vplačili do
zasedbe sprejemajo v pisarni društva v času uradnih ur.
Plačate lahko v dveh obrokih, prvega ob prijavi.

Na Galetovec
Žirovnica - Iz Pohodne sekcije Društva upokojencev Žirovni-
ca vabijo v torek, 5. aprila, na pohod na 1265 metrov visok
Galetovec iz Bohinjske Bele. Nezahtevne hoje bo 5 do 6 ur.
Prijave sprejema in informacije daje Drago Kajdiž po tel. 
5801 469 in 031/535 799.

Na Nanos
Kranj - Planinsko društvo Kranj vabi v soboto, 16. aprila, na
planinski izlet na Nanos. Prijave do 14. aprila po tel. št.
04/236-78-50.

Po Slomškovi poti
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v soboto, 9. aprila,
na pohodniški izlet po Slomškovi poti. Skupne zmerne hoje
bo okoli 4 ure. Prijave in informacije zbira do četrtka, 7. apri-
la, Franci Erzin, tel. 041/875-812. 

Na Sabotin
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na izlet na Sabotin
(612 metrov), ki bo v sredo, 20. aprila. Prijave in vplačila spre-
jema Lojzka Leskovšek po tel. št.: 513-1675 ali 031/283-555. od 13.
do 15. aprila med 13. in 15. uro. Rok plačila je 15. aprila. 

Na Šmarjetno goro
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica vabi na Čveka po-
hod - na Šmarjetno goro v četrtek, 7. aprila. Udeležbo
potrdite najkasneje do 5. aprila po tel. št.: 2311-932 ali
041/853-376, Mara Pečnik.

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, v soboto, 2.
aprila, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na proučevanje
Svetega pisma z okvirno temo Prijateljstvo. Razgovor bo pove-
zoval Roman Šimenc.

Kakšna je lahko moja starost?
Cerklje - V ponedeljek, 4. aprila, bo ob 18. uri v sejni dvorani
Kmetijske zadruge Cerklje predavanje z naslovom Kakšna je
lahko moja starost?. Predavala bosta mednarodno priznana
člana Inštituta Antona Trstenjaka iz Ljubljane, ki na tem po-
dročju aktivno sodeluje s Svetovno zdravstveno organizaci-
jo. To sta Jože Ramovš, doktor psihologije, in Božidar Voljč,
doktor medicine. 

Čas se izteka
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi na predavan-
je kranjskemu občinstvu že znanega avstralskega preda-
vatelja Davida Currija in sicer v torek, 5. aprila, ob 19. uri v
dvorano Doma krajanov Primskovo. Predavanje z naslovom
Čas se izteka, bo v angleščini s prevodom.

Kuharska delavnica za otroke
Bled - V Hotelu Triglav bo kulinarična delavnica za otroke od
4. do 12. leta starosti s Kuharsko šolo Uroša Štefelina v
nedeljo, 3. aprila, od 10. do 12. ure.

OBVESTILA

PREDAVANJA
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Vilma Stanovnik

Jesenice, Kranj - Pred nasto-
pom na svetovnem prven-
stvu naše hokejiste v nasled-
njih dneh čaka še vrhunec
domače sezone, ko bomo
dobili državne prvake. V to-
rek se je namreč končalo tek-
movanje po skupinah. V sku-
pini A je prvo mesto pričako-
vano osvojila ekipa Tilie
Olimpije, Triglav pa je v sku-
pini osvojil drugo mesto.
Tako se bo Tilia Olimpija v
velikem finalu pričakovano
pomerila z ekipo Acronija Je-
senic, ki je osvojila prvo me-
sto v skupini B. V tej skupini
je drugo mesto osvojila ekipa
HK Olimpije, ki se bo v boju
za tretje mesto pomerila s
Triglavom. 

Finale za naslov državnega
prvaka (ekipi igrata na štiri
zmage) se začenja že danes,
ko bo prva tekma ob 19.15 v
dvorani Tivoli. Tudi druga
tekma, ki bo sledila že to ne-
deljo, bo ob 18. uri v Tivoliju,
do včeraj pa še ni bilo znano,
kje bosta naslednji dve tek-
mi, saj je jeseniška dvorana
po odločitvi inšpektorjev za-
prta, zato je možno, da bi bili

tekmi prihodnji torek in če-
trtek celo v Beljaku. Kot pra-
vijo na Jesenicah, pa vendar-
le upajo, da bi bil zaplet re-
šen vsaj do torka in bi nasto-
pili v svoji dvorani. Če po šti-
rih tekmah prvak še ne bo

odločen in bodo potrebne
dodatne tekme, si bodo sle-
dile 9., 11. in 13. aprila, tako
da bodo prvaki znani najkas-
neje do 13. aprila.

Prav tako se ta konec tedna
začenja obračun za tretje
mesto. Ekipi Triglava in
Olimpije bosta igrali na tri
zmage, prva tekma bo jutri v
Tivoliju, druga pa v ponede-
ljek, 4. aprila, ob 18. uri v
dvorani Zlato polje v Kra-
nju.

V dvorani Zlato polje pa
bo živahno tudi jutri zvečer,
ko se bodo navijačem znova
predstavile domače hokejist-
ke Triglava. Dekleta so velik
uspeh dosegla že minuli ko-

nec tedna, ko so v odločilni
finalni tekmi na domačem
ledu kar z 8 : 0 premagale
ekipo Gipsy Girls iz Beljaka
in osvojile pokal v ženski ho-
kejski ligi DEBL. Prav tako so
dekleta Triglava veselje sebi
in navijačem pripravila mi-
nulo sredo, ko so v državnem
prvenstvu doma s 5 : 2 pre-
magala ekipo HK Olimpije.
Jih pa jutri čaka nov izziv, saj
si želijo v svoje vitrine prvič
postaviti tudi pokal za naslov
državnih prvakinj. Po zmagi
s 3 : 1 nad ekipo HDK Terme
Maribor minuli četrtek se
bodo z Mariborčankami, de-
setkratnimi državnimi prva-
kinjami, pomerile ob 18. uri. 

Jeseničani dvakrat v Tivoli
V finalu državnega prvenstva v hokeju na ledu se bosta pričakovano pomerili ekipi Acronija Jesenic 
in Tilie Olimpije, prvi dve tekmi pa bosta v Tivoliju. Jutri bo v Kranju tekma ženskega finala med 
Triglavom in Termami Maribor.

Vilma Stanovnik

Škofja Loka - Minuli konec
tedna so ekipe v polfinalu
državnega prvenstva v floor-
ballu odigrale zadnje tekme
letošnjega državnega prvenst-
va. Ker so bile najboljše štiri
ekipe vse prvenstvo zelo
izenačene, so bili zanimivi
tudi polfinalni obračuni, kjer
sta se med seboj pomerili
ekipi Insporta Škofje Loke in
Žirov ter Olimpije in Ze-
lencev Kranjske Gore. Prvi
tekmi sta se končali z 10 : 2 za

Ločane in 5 : 9 za Zelence,
drugi pa 9 : 6 za Žiri in 6 : 13
za Olimpijo. Ker so ekipe
igrale na dve zmagi, sta bili
potrebni še tretji tekmi, kjer
pa so z 8 : 4 zmagali Ločani,
s 3 : 6 pa Zelenci. Tako se
bosta za naslov državnih

prvakov pomerili ekipi Ze-
lencev in Insporta, prva tek-
ma pa bo prihodnjo soboto,
9. aprila, v Škofji Loki. Za
tretje mesto bosta igrali
ekipi Olimpije in Žirov, prva
tekma pa bo v dvorani
Staneta Rozmana v Ljub-

ljani. Ekipe igrajo na dve
zmagi.

Že jutri, v soboto, pa bo za-
nimivo tudi v boju za ob-
stanek oziroma uvrstitev v elit-
no floorball ligo, kjer se merita
ekipa Thunder Jesenice in lan-
ski prvaki, ekipa Itak Sporta
Borovnice. Tekma bo ob 14.30
v dvorani OŠ Prežihovega Vo-
ranca na Jesenicah, ekipa Itak
Sporta Borovnice pa za ob-
stanek v ligi potrebuje le še
eno zmago. Iz elitne lige je iz-
padla ekipa Insporta mladih,
med najboljšimi pa bo v
naslednji sezoni igrala ekipa
Polycoma Brloga, ki je bila to
sezono najboljša v prvi ligi.

Končalo pa se je že letošnje
državno prvenstvo v floorba-
llu za ženske. Naslov
državnih prvakinj je osvojila
ekipa FBC Borovnice, druga
je ekipa ŠDMH Zverine,
tretja pa FBK Olimpija.

Veliki finale v gorenjskem ritmu

Vilma Stanovnik

Kranj - Naša nogometna re-
prezentanca je v zadnjih
dveh kvalifikacijskih tekmah
za nastop na svetovnem pr-
venstvu leta 2012 osvojila
zgolj eno točko, saj je na prvi
tekmi z Italijo doma izgubila
0 : 1, na drugi tekmi v Belfa-
stu s Severno Irsko pa je iztr-
žila remi 0 : 0. Kljub mini-
malnemu izkupičku Slove-
nija v svoji kvalifikacijski
skupini še naprej ostaja na
drugem mestu, saj ima Itali-
ja 13 točk, Slovenija in Srbija
po 8 točk, Estonija 7, Sever-
na Irska 6 in Ferski otoki 1
točko. Varovance našega se-
lektorja Matjaža Keka nova

tekma čaka 3. junija, ko bodo
gostovali pri ekipi Ferskih
otokov, doma pa se bodo v
Stožicah znova predstavili 2.
septembra, ko bodo gostili
ekipo Estonije. Nato jih 6.
septembra v gosteh čaka še
tekma z Italijo, zadnjo pa
bodo odigrali 11. oktobra, ko
bodo v Ljudskem vrtu v Ma-
riboru gostili reprezentanco
Srbije.

Že ta konec tedna pa se na-
daljuje tekmovanje v 1. slo-
venski nogometni ligi. Ekipa
Domžal bo že danes ob 20.
uri na domači zelenici gosti-
la Hit Gorico, ekipa Triglava
Gorenjske pa se bo jutri ob
16.30 na stadionu v Kranju
pomerila z Rudarjem.

Hokejistke Triglava so minulo sredo v dvorani Zlato polje premagale hokejistke Olimpije, 
jutri pa v boju za prvi naslov državnih prvakinj gostijo Mariborčanke. / Foto: Matic Zorman

Ljubitelji hokeja in navijači Anžeta Kopitarja so bili
minule dni zaskrbljeni zaradi posnetkov tekme v ligi
NHL, ko je naš reprezentančni napadalec na tekmi
med LA Kings in Coloradom grdo padel in si zlomil
mečnico tik nad gležnjem. Kot je povedal Anže, 
se mu je drsalka zataknila v luknjo na ledu, po 
včerajšnji operaciji pa je letošnja sezona zanj 
končana. Kljub razočaranju je prepričan, da bo 
za naslednjo spet dobro pripravljen.

Prejšnji petek je bila 
v Železnikih skupščina 
Floorball zveze 
Slovenije, novi 
predsednik pa je postal
Božidar Zupančič. 

Ekipa Insporta Škofje Loke (na sliki Rok Ritonja) je v 
polfinalu vendarle strla hud odpor ekipe Žirov. / Foto: Tina Dokl

Iz dveh tekem ena točka

Škofja Loka

Dve odlični predstavi Ločanov

Rokometaši Loke so minule dni kar dvakrat navdušili navija-
če. V ligi za naslov državnih prvakov so namreč minulo so-
boto v domači dvorani na Podnu gostili ekipo Celja Pivovar-
ne Laško in jo premagali z 28 : 25. Že v sredo so v tretjem
krogu končnice gostovali pri Cimosu Kopru, kjer so se favo-
riziranim domačinom junaško postavili po robu, žal pa jim je
pri izenačenem rezultatu 29 : 29 na koncu zmanjkalo nekaj
sreče, saj so po prejetem golu tik pred piskom sirene izgubi-
li s 30 : 29. V. S.

Kranj

Naši vaterpolisti ugnali Portugalce

Naša vaterpolska reprezentanca je minulo sredo v Portu od-
igrala tretjo tekmo v okviru kvalifikacij za nastop na evrop-
skem prvenstvu 2012 v Eindhovnu na Nizozemskem. Portu-
galce so premagali s 3 : 14 (0 : 7, 2 : 3, 0 : 2, 1 : 2). Na lestvi-
ci vodi ekipa Nemčije z 9 točkami, naši pa so na drugem
mestu in imajo 6 točk. V. S.

Krvavec

Na Krvavcu je še zima

Minule dni so se naši alpski smučarji in smučarke merili za
naslove državnih prvakov. Na veleslalomu v Kranjski Gori
sta ju osvojila Škofjeločana Ula Hafner in Matic Skube, v sla-
lomu, ki je potekal v Ribnici na Pohorju, pa sta državna pr-
vaka postala Tina Maze in Mitja Valenčič. Minulo sredo so
tekmo v superveleslalomu pripravili na Krvavcu, kjer pa sta
državna prvaka postala Andrej Jerman in Katja Hrovat. Tako
tisti, ki se želite pomeriti med količki, kot navijači pa ste to
nedeljo, 3. aprila, znova vabljeni na Krvavec, kjer bo ob 10.
uri potekal 1. županov veleslalom. Prijavljenih je že prek os-
emdeset nastopajočih, možnost za prijavo pa bo še na dan
tekmovanja na spodnji postaji žičnice Krvavec. Organizator-
ji, ASK Triglav in MO Kranj, so poskrbeli za zanimiv sprem-
ljevalni program in lepe nagrade. V. S.
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Simon Šubic

Kranj - Te dni so po elek-
tronski pošti zakrožile foto-
grafije stacionarnih radar-
jev, ki naj bi jih policija v
kratkem namestila pred av-
tocestnimi cestninskimi
postajami (kjer je omejitev
40 kilometrov na uro), prva
pa naj bi bila na vrsti cest-
ninska postaja Torovo. "Po-
licija oziroma policijska
uprava Kranj nima v načrtu
postavitve stacionarnih ra-
darjev na cestninskih po-
stajah oziroma na cestnin-
ski postaji Torovo," je na
naše poizvedovanje odgo-
voril Leon Keder s Policij-
ske uprave Kranj. 

Da na Torovem nimajo
namena postaviti stacionar-
nega radarja, pa seveda še
ne pomeni, da tam policisti
ne izvajajo oziroma ne
bodo še naprej izvajali me-
ritev hitrosti in tudi drugih
nadzoov nad psihofizičnim
stanjem voznikov, opremo
... "Na cestninskih postajah
je zaradi manjše hitrosti
varneje izvajati tovrstne
kontrole kot na drugih de-
lih avtoceste," pojasnjuje
Keder. Letos so sicer na
cestninski postaji Torovo
zabeležili že več kot petsto
prekoračitev dovoljene hi-
trosti. Kranjska prometna
policija tam po Kedrovih
besedah izvaja radarske
meritve predvsem z name-
nom zmanjšanja števila
prometnih nesreč na avto-
cesti in njihovih posledic,
saj se je lani število promet-
nih nesreč (23) v primerjavi
z letom 2009 (14) povečalo
za 61 odstotkov, več kot po-
lovica pa se jih je pripetila
zaradi neprilagojene hitro-
sti. Hujše so bile tudi posle-

dice nesreč; samo na odse-
ku Brnik-Vodice se je v letu
2010 telesno poškodovalo
šest oseb, od tega ena smrt-
no (v letu 2009 so se tri
osebe poškodovale). 

V Družbi RS za avtoceste
opozarjajo, da je spoštova-
nje omejitve hitrosti na ob-
močju cestninskih postaj
potrebno, saj gre za ozko
grlo, kamor se vozniki pri-
bližujejo z veliko hitrostjo,
pretočnost prometa pa zara-
di meritev hitrosti ob pred-
postavki, da se vsi vozniki
držijo omejitev, ne bi smela
biti zmanjšana. "Dvig oziro-
ma ukinitev omejevanja hi-
trosti na območjih obstoje-
čih cestninskih postaj bo
mogoča šele, ko bo zagotov-
ljena normalna širina pro-

metnih pasov ceste in pravi-
len prečni naklon vozišča.
To pa zahteva odstranitev
kabin na trasi ceste in re-
konstrukcijo vozišča. Vmes-
ne faze, v okviru katerih bi
na primer le odstranili kabi-
ne cestninskih postaj brez
rekonstrukcije vozišča, ne
bi zagotavljale potrebnega
nivoja prometne varnosti,"
pravi Marjan Koler iz služ-
be za komuniciranje v Dar-
su. Preureditev cestninskih
postaj je predvidena v okvi-
ru projekta vzpostavitve
elektronskega cestninskega
sistema v prostem promet-
nem toku, v veljavnem ak-
cijskem načrtu pa je predvi-
deno, da bo elektronsko
cestninjenje v prostem pro-
metnem toku zagotovljeno

za tovorna vozila v letu
2012. 

Na gorenjskem avtocest-
nem kraku so sicer postav-
ljena tri ohišja za stacionar-
ni radar: pred galerijo Mo-
ste v smeri Kranja, pred vi-
aduktom Tržiška Bistrica v
smeri Kranja in na koncu
ravnine mimo Naklega v
smeri Jesenic. Na policiji
podatka o številu zabeleže-
nih prekoračitev hitrosti na
omenjenih točkah nismo
uspeli pridobiti, so pa nam
sporočili, da so lani na celo-
tnem slovenskem avtocest-
nem križu stacionarni ra-
darji zabeležili 3391 kršitev
hitrosti. Od teh je 1017 bilo
hujših prekoračitev, kjer so
podali obdolžilne predloge
na pristojna sodišča.

Radarji na avtocesti
Policija na cestninski postaji Torovo ne namerava postaviti stacionarnega radarja, kakor se je razširilo
po medmrežju, vseeno pa tam redno izvajajo meritve hitrosti. Samo letos so na Torovem zabeležili
že več kot petsto prekoračitev dovoljene hitrosti.

Na Torovem, kjer so letos zabeležili že več kot petsto prekoračitev hitrosti, (še) ne bo 
stacionarnih radarjev. / Foto: Tina Dokl

OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA
Šolska ulica 9, 4205 PREDDVOR
tel. (04) 27 50 710, fax. (04) 27 50 719
e-naslov: group2.oskrmv@guest.arnes.si

RAZPISUJE
PROSTA MESTA ZA SPREJEM OTROK V VRTCE

STORŽEK PREDDVOR, ČRIČEK ZG. BELA IN PALČEK
ZG. JEZERSKO

ZA ŠOLSKO LETO 2011/2012:

● celodnevni program za otroke od 18. meseca do vstopa v šolo,
vrtec Storžek Preddvor,

● celodnevni program za otroke od 18. meseca do vstopa v šolo,
vrtec Palček Zg. Jezersko,

● poldnevni program za otroke od 3. leta do vstopa v šolo 
(že obstoječi program) in celodnevni program od 3. leta do
vstopa v šolo, vrtec Čriček Zg. Bela.

Dokumentacijo (Vlogo za vpis in Potrdilo o zdravstvenem
stanju otroka) dobite:
● v imenovanih vrtcih, 
● na spletni strani vrtcev Preddvor www.vrtec-preddvor.si.cx.

Dokumentacijo oddajte osebno v tajništvu šole ali jo pošljite
po pošti na naslov šole.

Razpis traja od 1. 4. 2011 do 8. 4. 2011.

OPOMBA: Dokumentacija, ki bo prispela pred razpisnim
rokom ali po njem, ne bo veljavna!

Ravnatelj
Marjan Peneš, univ. dipl. pedagog

Bled

Za dve plači glob

Policisti so v sredo zvečer na Bledu ustavili in kontrolirali 37-
letnega voznika kombiniranega avtomobila. V postopku so
ugotovili, da je vozil pod vplivom alkohola (0,53 mg/l). Ker
se je voznik nedostojno vedel do policistov in ni upošteval
njihovih opozoril in ukazov, so ga pridržali. Izdali so mu
plačilni nalog z globo v skupnem znesku 1645 evrov. 

Zgornji Brnik

Zasegli avtomobil

V torek okoli 12. ure so policisti pri Letališču Jožeta Pučnika
ustavili in kontrolirali 57-letnega voznika osebnega avtomo-
bila Renault 5. V postopku so ugotovili, da je vozilo nere-
gistrirano in da vozi brez veljavnega vozniškega dovoljenja.
Ker gre za večkratnega kršitelja hujših cestnoprometnih
prekrškov, so mu avtomobil zasegli.

Šenčur

Vinjen kolesar izsilil prednost

V Šenčurju se je v torek zvečer pripetila prometna nesreča
med 59-letnim kolesarjem in voznico osebnega avtomobila.
Z izsiljevanjem prednosti jo je povzročil kolesar, ki je po
ugotovitvah policije vozil pod vplivom alkohola (0,81), 
zato so mu odredili pridržanje. V nesreči se je kolesar tudi
lažje ranil. S. Š.

Tržič

Padel z zabojnika

V sredo dopoldne se je v Tržiču zgodila delovna nesreča.
Policisti so ugotovili, da je 52-letni delavec med raztovarjan-
jem papirja z zabojnika padel z višine dveh metrov in pol 
na tla. Pri padcu si je huje poškodoval gleženj in komolec,
zato so ga z reševalnim vozilom odpeljali v klinični center v
Ljubljani. Tuja krivda je izključena. 

Bled

Spet poškodovali plinsko napeljavo

Na Bledu so delavci že drugič v tednu dni poškodovali
napeljavo zemeljskega plina. V sredo je namreč 28-letni
bagerist pri izkopu jarka za vodovodno cev poškodoval cev
plinovoda, iz katere je pričel uhajati plin. Na kraj so bili po-
klicani delavci pristojnega podjetja za sanacijo, ki so manjšo
poškodbo sanirali. Pri uhajanju plina ni prišlo do ogrožanja
premoženja ali življenja ljudi. S. Š.

Kranj

Tatvina v kozmetičnem salonu

V torek dopoldne so kranjski policisti prijeli 28-letnega 
Jeseničana, ki naj bi pred tem iz garderobe kozmetičnega
studia v Kranju ukradel denarnico, v kateri je imela
oškodovanka okoli 250 evrov in osebne dokumente. Denar-
nico, v kateri je bilo samo še okoli 190 evrov, so mu zasegli
in jo vrnili oškodovanki. Policisti bodo zoper Jeseničana po-
dali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo. S. Š.

Mengeš

Ukradli delovna stroja 

V sredo ponoči so neznani
vlomilci iz stanovanjske
hiše v Mengšu odnesli po
dva delovna stroja in elek-
trična vrtalnika. Lastnika so
oškodovali za okoli osem 
tisoč evrov. S. Š.

Jesenice

Policisti darovali kri

Gorenjski policisti so se v torek v Splošni bolnišnici Jesenice
udeležili skupne krvodajalske akcije Darujemo, varujemo,
rešujemo, ki jo organizirajo Ministrstvo za notranje zadeve,
Rdeči križ Slovenije in Zavod RS za transfuzijsko medicino.
Za krvodajalstvo se vsako leto odloča več policistov, so
sporočili s Policijske uprave Kranj. Med tokratnimi daroval-
ci dragocene tekočine je bila tudi policistka Policijske posta-
je Radovljica Ines Nemc. Krvodajalske akcije se je udeležila
tretjič, in sicer takoj po opravljeni nočni službi. S. Š. Fo
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Zbirateljstvo je 
velika strast 

Ministrica Duša Trobec Bučan:
”Želela sem obuditi razpravo o
pokrajinah.” Stran 14

Predsednik okrožnega sodišča
Mihael Kersnik: ”Mediacija je
boljša od sodbe.” Stran 15

Stran 16

Minuli konec tedna je bil v Ljubljani peti mednarodni sejem zbirateljstva Collecta. Pravi zbiralci so ljudje posebne
vrste, strast, s katero se posvečajo svoji zbirki, pa je neizmerna. Na sliki: zbiralec in prodajalec gramofonskih plošč,
t. i. vinilk, Roman Pavlin iz Kranja s prvo izdajo albuma jugoslovanske skupine Time iz leta 1971 / Foto: Igor Kavčič

... o Tadeju Jerebu, ki je v 
nesreči z motorjem izgubil
desno nogo. Stran 17
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Pogovor

"Sem Gorenjka
in se bom 
tudi osebno 
zavzemala tudi
za to, da bo 
imela Gorenjska
svojo pokrajino.
To vam 
zagotavljam.
Dejstvo pa je, 
da bom sprejela
tisto, kar bo 
politično 
usklajeno. 
Predstavniki
strank v delovni
skupini so 
iz vseh delov
Slovenije, prav
tako so iz štirih
koalicijskih in
treh opozicijskih
strank."

Danica Zavrl Žlebir

Ko sva se dogovarjali za in-
tervju, ste dejali, da ga boste
dali ob prvi priložnosti, ko
bo v zvezi s pokrajinami
storjen kak korak naprej.
Kateri novi korak je bil se-
daj narejen?

"Res je in kot sem obljubi-
la, da bom prvi intervju dala
gorenjskemu časopisu, sedaj
obljubo izpolnjujem. Znova
bi poudarila, da je zamisel o
pokrajinah, ki sem jo pred-
stavila županom na srečanju
na Brdu, zgolj idejni predlog,
z namenom, da znova obudi-
mo razpravo o potrebi po re-
gionalizaciji in decentraliza-
ciji. Ta predlog je bil le eden
od 31 doslej znanih primerov
regionalnih delitev. Na Brdu
sem tudi povedala, da so
strokovne podlage izdelane
(oblikoval jih je strateški svet
za regionalizacijo), ob tem pa
je treba vedeti, da moramo
za soglasje o pokrajinah do-
biti 60 glasov v državnem
zboru in da bo potrebno do-
seči politični konsenz. Ves
čas sem zastopala stališče,
kar mi je sedaj tudi uspelo,
da sestavimo delovno skupi-
no, v kateri bodo predstavni-
ki koalicijskih in opozicijskih
strank. Ta delovna skupina
se je že prvič sestala in to po-
meni korak naprej v razpravi
o pokrajinah. V skupino sem
povabila tudi poslanca Vilija
Trofenika, predsednika ma-
tičnega odbora za lokalno sa-
moupravo in regionalni raz-
voj, in sprejel je moj predlog,
da on vodi to skupino. V njej
bom sodelovala tudi sama,
prav tako moji sodelavci in
bomo poskušali doseči poli-
tično uskladitev stališč. Pred
vzpostavitvijo te delovne sku-
pine sem se na pogovorih se-
stala s predstavniki vseh po-
slanskih strank. Politično so-
glasje je že sedaj, da so po-
krajine potrebne, za to, kakš-
na bo v resnici členitev Slove-
nije na pokrajine, pa bo, kot
že rečeno, potrebno politično
soglasje."

Največ vznemirjenja je pov-
zročilo dejstvo, da je vaš
idejni predlog o pokrajinah
brez Gorenjske. Kako ste
lahko kot Gorenjka predla-
gali politični zemljevid brez
Gorenjske?

"Veliko ljudi me je že vpra-
šalo o tem. Res, Gorenjka

sem, a sem morala predlaga-
ti izhodišče, ki je imelo mož-
nost,  da premakne projekt
pokrajin naprej. Kot veste, je
v tem času potekalo spreje-
manje zakona o skladnem
regionalnem razvoju, ki tudi
predvideva, da bo dosežena
regionalizacija in decentrali-
zacija šele z vzpostavitvijo
pokrajin. Sama sem še ved-
no prepričana, da nam s
tem, ko smo postavili delov-
no skupino, to lahko tudi
uspe."

H kakšni regionalizaciji se
nagibajo člani delovne sku-
pine, za koliko pokrajin se
ogrevajo?

"Koliko bo pokrajin, ta tre-
nutek še ni mogoče reči. De-
lovna skupina je ugotovila,
da so pokrajine potrebne in
verjetno se bomo v prihod-
njih dneh najprej uskladili o
tem, kaj bodo pokrajine
sploh delale, oziroma, kakš-
ne pristojnosti bodo imele,
kakšna bodo finančna sred-
stva. Šele potem se bomo od-
ločili, koliko jih bomo imeli
in kakšne bodo meje."

Javnost pa je razburila tudi
vaša ideja o škofijah, ki naj bi
služile kot model za pokraji-
ne. Kako to utemeljujete?

"V Katalogu regionalnih
delitev Slovenije je znanih 30
modelov regionalizacije. Od-
ločila sem se iti po drugi poti
kot moji predhodniki, kajti
potreben je bil svež pristop.
Kot veste, so pokrajine ustav-
na kategorija, pri njihovem
snovanju morajo sodelovati
tudi lokalne skupnosti. Z no-
vico, da bomo z regionaliza-
cijo in decentralizacijo nada-
ljevali, ker gre za ustavno ka-
tegorijo, sem zato najprej že-
lela seznaniti župane. Želela
pa sem tudi dobiti povratne
informacije, kako ljudje to
sprejemajo. Merilo niso bile
škofije, kot je bilo prikazano,
pač pa  je bil model škofij
zgolj idejno izhodišče, kajti
prepričana sem, da ne pokra-
jinska razdelitev ne meje ne
bodo enake kot pri škofijah."

Kakšne možnosti ima torej
Gorenjska, da vendarle po-
stane pokrajina?

"Sem Gorenjka in se bom
tudi osebno zavzemala tudi
za to, da bo imela Gorenjska
svojo pokrajino. To vam za-
gotavljam. Dejstvo pa je, da

bom sprejela tisto, kar bo po-
litično usklajeno. Predstavni-
ki strank v delovni skupini so
iz vseh delov Slovenije, prav
tako so iz štirih koalicijskih
in treh opozicijskih strank
(predlagali so jih vodje po-
slanskih skupin).  Upam, da
se bomo uskladili in da bo
politična uskladitev takšna,
da bo v korist vseh. Sicer pa
je po prvem sestanku zaen-
krat znana sestava skupine,
to, da jo vodi gospod Vili Tro-
fenik in da smo najprej govo-
rili o tem, ali so pokrajine po-
trebne ali ne. Politično so-
glasje je že sedaj, da so po-
trebne, in v tem duhu bo
skupina nadaljevala delo."

Kje so pravzaprav razlogi
za členitev Slovenije na po-
krajine?

"Prvi razlog je, da gre za
ustavno kategorijo, pokrajine
so namreč drugi nivo lokalne
samouprave. Drugi razlog je
dejstvo, da se razlike med re-
gijami povečujejo, da imamo
v Sloveniji 210 občin (upoš-
tevajoč, da Občina Mirna še
ni konstituirana), od katerih
jih veliko število pri ustano-
vitvi ni dosegla kriterija
5000 prebivalcev in imajo te-
žave pri zadovoljevanju svo-
jih potreb. Poleg tega vlada
splošno stališče, da je treba
Slovenijo decentralizirati.
Tudi osebno menim, da bo
nekatere naloge bolj optimal-
no opravljati na ravni pokra-
jine. O tem se bo treba dogo-

voriti na političnem usklaje-
vanju, ali se bodo naloge pre-
našale naenkrat ali postopo-
ma. Naloge pokrajin, ki jih je
pripravil strateški svet za re-
gionalizacijo, so zelo obsež-
ne, praktično so vsi tipi regi-
onalizacij že obdelani."

Kako gledate na dosedanje
predloge o razdelitvi na po-
krajine, denimo na 14, 8 ali
3?

"Vsak predlog je imel svo-
je razloge, zakaj so se tako
odločili. Če pogledamo že
gorenjske župane, ki so v
prejšnjem mandatu govorili
o pokrajinah, so denimo že-
leli imeti dve Gorenjski. Tre-
ba se je dogovoriti, kaj je za
Slovenijo optimalna rešitev.
Upoštevati bi kazalo tudi
opozorila Eurostata, da je 12
statističnih regij, ki jih ima-
mo, preveč. Vsekakor bo tre-
ba proučiti vse predloge."

Na Gorenjskem je vaš pred-
log naletel na zelo čustveno
reakcijo. Kakšne odzive ste
dobivali na svoj predlog?

"Opravila sem razgovore z
več župani in povedala sem
jim, da bomo poslušali vse
predloge in argumente.  Do-
bila sem zelo veliko dobrih
idej, ki jih moji sodelavci pre-
učujejo."

Pokrajine naj bi bile po eni
strani ekonomsko samoza-
dostne enote, po drugi pa
naj bi računali tudi na to, da

bomo na regionalni ravni
lahko kandidirali za evropski
denar. Kako to pojasnjujete?

"Še vedno imamo vzhod-
no in zahodno kohezijsko re-
gijo, ki sta del uredbe o stati-
stični klasifikaciji Evropske
unije in uveljavljeni od 2008
dalje. Kako bo kohezijska po-
litika urejena v novi finančni
perspektivi po letu 2013, je
težko govoriti, saj je zadeva
še dokaj odprta. Ustrezne od-
ločitve bodo sprejete z zako-
nodajo EU, ki pa bo veljala
neposredno. Ampak tudi v
naslednji finančni perspekti-
vi po letu 2013 bosta še ved-
no vzhodna in zahodna regi-
ja in še vedno bomo lahko
kandidirali za kohezijska
sredstva." 

Predsednik vlade je sicer
dejal, da regionalizacija ni
prioriteta?

"Predsednik vlade  me je
seznanil s tem, da regionali-
zacija ni prioriteta, vendar pa
sva se dogovorila, da se glede
na to, da so pokrajine ustav-
na kategorija, prizadevanja v
teh smeri nadaljujejo in da
se ugotovi, ali je mogoče naj-
ti politični konsenz. Glede
na to, da so v delovni skupini
predstavniki vseh koalicij-
skih in opozicijskih strank,
še vedno menim, da  nam
lahko uspe do konca tega
mandata. Trudili se bomo in
upam na najboljše, ker smo
še enotni, da Slovenija po-
krajine potrebuje." 

Želela sem obuditi razpravo 
o pokrajinah

Odkar je ministrica za lokalno samoupravo in regionalno politiko Duša Trobec Bučan na srečanju s slovenskimi župani na Brdu
predstavila zamisel o razmejitvi Slovenije na šest pokrajin, med katerimi pa ni Gorenjske, smo si prizadevali povabiti jo na 
pogovor. Pristala je šele sedaj, ko je bil, kot pravi, v razpravi o regionalizaciji narejen korak naprej. 

Duša Trobec Bučan / Foto: Gorazd Kavčič

Duša
Trobec
Bučan
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Pogovor

Simon Šubic

Kako uspešni ste na okrož-
nem sodišču pri izvajanju
projekta Lukenda za odpra-
vo sodnih zaostankov?

"Po moji oceni je izvajanje
projekta Lukenda dobro, pro-
blem pa se je pojavil pri stati-
stičnem vodenju sodnega za-
ostanka. S 1. septembrom
2009 se je namreč način vo-
denja sodnih zaostankov z 18
mesecev skrajšal na 12 mese-
cev, s 1. januarjem 2010 pa
na šest mesecev. Tako smo z
zaostanka med 15 in 20 od-
stotki kar naenkrat prišli na
35 do 40 odstotkov. Tega
smo sicer lani do poletja
zmanjševali, a se je potem
začel povečevati zaradi manj-
šega števila sodnikov. Pri
programu Lukenda je po-
membno, da je ministrstvo
za pravosodje odobrilo do-
datne zaposlitve sodnega
osebja, pri nas so to strokov-
ni sodelavci in strojepiske, ki
sodnikom dodatno pomaga-
jo, da njihovo delo čimbolj
nemoteno poteka."

Med ukrepi za pospešitev
sojenja je tudi uvedba sne-
manja sodnih obravnav, za
kar pa se sodniki odločajo
samostojno. Koliko vaših
sodnikov se odloča za sne-
manje?

"Ministrstvo za pravosod-
je je sodnike posebej pozva-
lo, naj čim več obravnav sne-
majo, a je odločitev za sne-
manje še vedno prepuščena
sodnikom, ki se za snema-
nje odločajo tedaj, ko je to za
postopek racionalno. Za
snemanje se na našem so-
dišču odloča kar nekaj sod-
nikov, še posebej pa dve sod-
nici - na kazenskem in civil-
nem oddelku. Problem pri
snemanju je, da sicer skrajša
čas obravnave, po drugi stra-
ni pa nastaja precejšen pro-
blem pri kasnejšem prepiso-
vanju posnetega v zapisnik,
ki je precej zamudno. Zaen-
krat namreč še ni možnosti,
da bi posnetke enostavno
shranjevali na zgoščenko ali
kaj podobnega.

Snemanje je kljub temu
eden od dobrih ukrepov za
boljše in hitrejše delo sodišč.
Sam si obetam, da se bo za-
radi snemanja obravnav iz-
boljšala tudi kulturna raven
vodenja in poteka obravnav."

Katere so najstarejše nere-
šene zadeve na vašem so-
dišču? 

"Na gospodarskem oddel-
ku najstarejša zadeva izvira

iz leta 1993, ki je prišla do
faze postavitve izvedencev.
Očitno gre za zapleteno za-
devo, saj izvedensko mnenje
nastaja že dalj časa, tu pa
sodnik ne more storiti dru-
gega, kot da nenehno urgira
pri izvedencu, naj pohiti s
svojim delom. Angažiranje
izvedencev nasploh pred-
stavlja težave na določenih
področjih, saj jih je premalo.
Na kazenskem oddelku je
najstarejša zadeva iz leta
1992, ki pa je v fazi razpisa-
ne tiralice. Gre za umor na
Brniku med osamosvojitve-
no vojno, obravnave v ne-
navzočnosti pa zakon v tem
primeru ne dopušča. Od ci-
vilnih je najstarejša iz leta
1993, ko je prvič prišla na ra-
dovljiško sodišče. To je nato
zadevo v letu 2009 odstopi-
lo okrožnemu sodišču, kjer
je sodnica najprej poskušala
s postopkom mediacije, ki
pa ni uspela. Sedaj bo najbrž
razpisala obravnavo. Gre za
hud in zapleten spor v zvezi
z nepremičnino, prizna-
njem lastninske pravice in
plačil." 

Koliko je krivde na sodišču
za tako dolgo reševanje za-
dev? 

"Iz podatkov, ki jih imam
na razpolago, sodniki ome-
njene zadeve obravnavajo
brez nepotrebnega odlaša-
nja. Sicer pa mislim, da zara-
di sodišč na Gorenjskem
stranke na državno pravobra-
nilstvo ne vlagajo veliko za-
htevkov za odškodnino zara-
di sojenja v nerazumnem
roku. Ocenjujem, da smo
glede tega najbolj na teko-
čem in imamo najmanj pro-
blemov."

Kakšen pa je povprečen čas
reševanja zadev na vašem
sodišču?

"Za pomembnejše zadeve,
to so kazenske zadeve, pre-
iskave, pravdne, družinske
in gospodarske zadeve, je ko-
ličnik povprečnega reševanja
zadev v lanskem letu 12,28
meseca, kar je nekoliko kraj-
še kot v letu 2009. V zadnjih
petih letih je Okrožno sodiš-
če v Kranju med prvimi tre-
mi ali štirimi okrožnimi so-
dišči v državi po hitrosti reše-
vanja, čeprav naši sodniki so-
dijo med najbolj obremenje-
ne v državi."

Je ta obremenjenost pogoje-
na s pomanjkanjem sodni-
kov, na kar ste opozorili v
letnem poročilu o delu so-
dišča v letu 2010? 

"Obremenjenost sodnikov
je pogojena tako z velikim
pripadom zadev kot tudi pre-
cejšnje fluktuacije sodnikov.
V zadnjem letu sta se dva
naša sodnika upokojila, dve
sodnici pa sta odšli na višje
sodišče v Celju oziroma na
državno pravobranilstvo v
Ljubljani. Tudi sicer je v zad-
njih letih veliko naših sodni-
kov napredovalo na višje so-
dišče. Me pa veseli, da bomo
nastalo luknjo, ko nam po si-
stematizaciji manjkajo kar
štirje sodniki, še letos v več-
jem delu zakrpali. Prav ta te-
den je že zaprisegla nova
okrožna sodnica, še letos pa
bosta na okrožno sodišče pri-
šli še dve sodnici iz Okrajne-
ga sodišča v Kranju. Na sled-
njem sodišču imajo še večji
izpad sodnikov, manjka jih
namreč kar šest, zato smo
ministrstvo za pravosodje že
zaprosili za razpis treh novih

sodnikov. A ministrstvo je
pri teh razpisih nekoliko za-
držano, ker se pričakuje
zmanjšanje obsega dela sod-
nikov na zemljiški knjigi, pa
tudi prenos zapuščinskih za-
dev na notarje."

Ali se pomanjkanje sodni-
kov pozna pri kakovosti so-
jenja?

"Lahko zagotovim, da ima-
mo na okrožnem sodišču do-
bro in strokovno močno eki-
po sodnic in sodnikov, zato
ni problema soditi nobene
najzahtevnejše zadeve. To se
je pokazalo tudi v preteklosti,
najbolj znana je zadeva Kolo,
ko je tudi višje sodišče razve-
ljavilo sodbo le za eno deja-
nje. V letu 2010 se nam je si-
cer povečal odstotek potrje-
nih zadev na višjem sodišču,
ta trend pa se dogaja že nekaj
zadnjih let, kar tudi kaže na
dvig strokovnosti in kvalitete
dela naših sodnikov. V letu
2010 je tako višje sodišče po-
trdilo 72,51 odstotka vseh
sodb. Število razveljavljenih
zadev se je močno zmanjša-
lo, kaže pa se tudi dobro od-
zivnost višje instance, da
spremeni kakšne odločbe."

Ko odločitvi prvostopenj-
skega sodišča pritrdi, spre-
meni pa izrečeno kazen ...

"Tako je. Opažamo, da viš-
je sodišče zaostruje kazno-
valno politiko. To je signal
tudi prvostopenjskim sodiš-
čem. Sodišče se namreč ved-
no nekoliko z zamikom odzi-
va na družbene probleme."

Ali se gospodarska kriza po-
zna tudi pri delu sodišča?
Se je povečal pripad gospo-
darskih zadev?

"Ocenjujemo, da se je po-
večal pripad gospodarskih za-
dev predvsem zaradi večjega
števila stečajev. Eden zadnjih
večjih je bil LTH, upam, da
ne bo prišlo tudi do stečajev
Mersteela in Merkurja. Tu
pričakujem veliko modrost in
gospodarsko presojo vodstev
obeh podjetjih in tudi upni-
kov, seveda, da bodo uspešno
izpeljali prisilno poravnavo.
Potopitev podjetja je zadnja
poteza, ki s seboj prinese
ogromno gospodarskih,
družbenih in socialnih pro-
blemov. Pri Mersteelu je so-
dišče izdalo končni sklep o
preizkusu terjatev, ki pa
mora postati še pravnomo-
čen, pri Merkurju pa sodnica
pričakuje, da bo stečajni
upravitelj v kratkem dopolnil
seznam preizkušenih terja-
tev. Imam vtis, da je pri nas
optimistično gledanje na oba
postopka. Največji problem,
ki se je pokazal med krizo, je
izredno povečanje družinske
problematike z nasiljem v
družini in sodišče izreka ved-
no več ukrepov prepovedi pri-
bliževanja. Kriza povzroča ve-
like stiske, velike socialne in
finančne probleme, ki jih
skozi obravnavane družinske
zadeve zaznava tudi sodišče."

V zadnjem letnem poročilu
ste omenili tudi uspešno
uvajanje postopka mediacije.

"Z mediacijo smo na
okrožnem sodišču začeli že
leta 2008. Od lani je na novo
narejen program po zakonu
o alternativnem reševanju
sporov, kjer opažamo zani-
mivo spremembo, ki je fi-
nančno pogojena. V civilnih
zadevah se stranke še neka-
ko odločajo za soglasje za
mediacijo, ker so zagotovlje-
ne tri ure mediacije brezplač-
no, v gospodarskih zadevah
pa tega skorajda ni več, ker je
treba vse plačati. Menimo, da
je mediacijski pristop veliko
boljši kot vsaka sodba. Po eni
strani je napotek države, naj
državljani rešijo konflikt,
spor v okviru mediacije, iz-
redno dober. Navaja oziroma
sili jih v to, da problem rešu-
jejo medsebojno in da raz-
mišljajo, kako rešiti medse-
bojni spor, da ne bo ugodno
zaključen samo za eno stran-
ko, ampak dobro za obe
stranki. Ob razumskem, me-
diacijskem pristopu ni zma-
govalca in ne poraženca, am-
pak sta obe stranki zmagoval-
ca, saj se dogovorita za mod-
ro in nevsiljeno rešitev. Pa še
stroškom sta se s tem izogni-
li. Pravdanje ni zastonj." 

Mediacija je boljša od sodbe
Mediacijski pristop je veliko boljši od vsake sodbe, razmišlja Mihael Kersnik, predsednik Okrožnega sodišča v Kranju. Z njim
smo se pogovarjali tudi o zmanjševanju sodnega zaostanka, kadrovski podhranjenosti sodišča, kakovosti sojenja ...

"Največji 
problem, ki se je
pokazal med
krizo, je izredno
povečanje 
družinske 
problematike 
z nasiljem 
v družini in 
sodišče izreka
vedno več 
ukrepov 
prepovedi 
približevanja.
Kriza povzroča
velike stiske, 
velike socialne 
in finančne 
probleme, 
ki jih skozi 
obravnavane
družinske 
zadeve zaznava
tudi sodišče."

Mihael 
Kersnik

Mihael Kersnik, predsednik Okrožnega sodišča v Kranju / Foto: Gorazd Kavčič
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Zanimivosti

Ja, tudi PEZ-figurice imajo svoje zbiralce, kot sta na primer Ivan Jurjevič in Anja v ozadju. 

Ugodna ponudba za ljubiteljske zbiratelje, za en evro si lahko izbral tri stare bankovce.

Nostalgična ponudba iz stare Juge, z dvema štartnima številkama lanskih olimpijskih iger 
v Vancouvru (izdelani sta bili v Radovljici)

Tako imenovani "verigarji", katerih cel album je vreden okroglih tri tisoč evrov.

Igor Kavčič

Zbirateljstvo, s tujko tudi
kolekcionarstvo, je ljubitelj-
ska ali profesionalna dejav-
nost posameznikov in usta-
nov, ki se ukvarjajo z ustvar-
janjem raznih zbirk pred-
metov, umetniških del ali
primerkov mineralov, fosi-
lov in kamnin iz narave, nas
o tej, med Slovenci kar po-
gosti dejavnosti, na kratko
poduči spletna enciklopedi-
ja. Torej imeti, zbirati, raz-
stavljati različne primerke
nečesa in se s tem tudi res-
neje ukvarjati. Na Gospo-
darskem razstavišču v Ljub-
ljani je bil minuli konec ted-
na že 5. Mednarodni sejem
zbirateljstva Collecta, ki je
pod svoje okrilje v treh dneh
privabil skoraj sto štirideset
zbirateljev in trgovcev iz
šestnajstih evropskih držav
ter več kot šest tisoč obisko-
valcev iz Slovenije in okoli-
ških držav. 

Od ”verigarjev” 
do PEZ figuric

Najbolj neučakani zbiralci
so bili na sejmu že v petek,
takoj po uradnem odprtju,
kot sem kasneje izvedel,
predvsem zato, da bi prvi
preverili letošnjo ponudbo
in si mogoče uspeli nabaviti
kakšnega "zbirateljskega ka-
pitalca", naj bo to zelo redka
znamka, kovanec, razgledni-
ca ali kaj drugega ... Največ
ponudbe je bilo tokrat za fila-
teliste in numizmatike.
Medtem ko poznavalci točno
vedo, v katero znamko ali ko-
vanec bodo vtaknili nos, pa
naključni firbci, tipa zgoraj
podpisani, predvsem lahko
od stojnice do stojnice opa-
zujemo, kako lepi so prilož-
nostni zlatniki in srebrniki,
kako slikovite so znamke
eksotičnih držav in kako se
nam niti sanja ne, katere iz-
med njih imajo pravo zbira-
teljsko vrednost in katere ne. 

Pri enem od prodajalcev
mi v oči pade album z zele-
nimi platnicami, na katerem
je zapisano, da gre za skoraj
v celoti izpopolnjen album
znamk "verigarjev". Kopica
znamk z motivom človeške
figure, ki trga jeklene okove,
bi menjala lastnika za tri ti-
soč evrov. Odprem platnice
in vidim znan motiv, ki ga je
zasnoval slikar Ivan Vavpo-
tič. Gre za prvo "slovensko"
znamko, ki je izšla po 1. sve-
tovni vojni in je bila v obtoku
v letih 1919 in 1920. "Popol-
na zbirka "verigarjev" šteje

kar 475 znamk s tem moti-
vom. Znamke so sicer v ne-
kaj barvah, znotraj slednjih
pa obstajajo še različni od-
tenki, močnejši in šibkejši
odtisi na boljšem ali slabšem
papirju. V moji zbirki manj-
ka le nekaj zelo redkih pri-
merkov, ki so sicer na trgu
vredni med tisoč in dva tisoč
evri za kos," je razložil Bru-
no Kolenič, ki se je speciali-
ziral predvsem za znamke
Jugoslavije in stare Jugosla-
vije. "Iščem znamke Slove-
nije in Jugoslavije, pa so mi
rekli, da ste dobro založeni s
tem," je rekla gospa, ki je pri-
šla mimo, iz torbe potegnila
spisek in začelo se je trgova-
nje.

Zanimiva je zbiralska
strast Ivana Jurjeviča iz Za-
gradca. V njegovi zbirki so
namreč različni kosi figuric,
v katere namestimo PEZ-
bonbone. "Včasih sem zbi-
ral igračke in sestavljanke iz
"kinder jajčk", potem pa
sem svoje zanimanje pre-
usmeril v PEZ-figurice. Ja,
vsi me vprašajo, koliko raz-
ličnih imam doma, pa vsa-
kemu odgovorim, da jih je
toliko, da mi jih doslej še ni
uspelo prešteti," razlaga
Ivan. Ustanovil je celo druš-
tvo in bo jeseni organiziral
že tretjo "Slovensko pez
konvencijo" za zbiratelje iz
vsega sveta. Tudi sam je na-
mreč že hodil po podobnih
srečanjih po Evropi in tudi v
ZDA. 

Na drugem vogalu dvora-
ne sta gramofonske plošče
razstavila Kranjčana Roman
Pavlin in Andrej Vreček.
Slednji, sicer velik ljubitelj
skupine The Rolling Stones,
doma ima več kot 150 naslo-
vov njihovih plošč, je bil to-
krat pri prodaji v pomoč pri-
jatelju. Pri njiju je bilo mo-
goče izbrati med različnimi
"vinilkami", tako longplej-
kami kot singl ploščami. A
tudi te imajo svoje posebno-
sti in niso samo stari nosilci
zvoka, predhodniki zgoš-
čenk in MP3-jev. "Zanimiv
je tale neigrani izvod albu-
ma Newermind skupine Nir-
vana, je iz leta 1991, izšel pa
je na Češkem, ali pa oranž-
no koloriran vinil albuma
Kill'em all kultne Metallice,"
pokaže Roman, ki je zanju
postavil ceno 25 evrov. Prav
toliko stane tudi starejša
plošča legendarne jugoslo-
vanske skupine Time. "Si-
cer nekoliko utrujena prva
izdaja z ovitkom, ki ima ne-
gativ, torej črni tisk znaka
založbe Jugoton, kar je sicer

redkost," razlaga Roman, ki
ima doma sicer kakih deset
različnih izdaj te plošče, in
dodaja: "Upam, da bom v
prvem dnevu zaslužil za
stojnico, v nadaljevanju pa
ostal vsaj na pozitivni ničli.
Denar, ki ga ponavadi zaslu-
žim s prodajo, potem pora-
bim za nakupe vinilk, ki jih
še nimam."

Eden izmed prodajalcev z
različnim "blagom" iz naše
zgodovine je bil tudi Kranj-
čan Tone Kavčič, sicer velik
zbiralec originalnih doku-
mentov, povezanih s Prešer-
nom. Nemške tiskovine iz
časa 2. svetovne vojne, stare
razglednice, zemljevid Ko-
roške in Kranjske iz leta
1841, pa strip po znameni-
tem romanu Čarovnica z
griča avtorice Marije Jurič
Zagorke in še kaj ... 

Preddverje je bilo name-
njeno svetu mineralov, fosi-
lov ter takih in drugačnih
kamnin. Med prodajalci
sem srečal tudi Vilija in
Dano Rakovc iz Kranja, ki
imata na Collecti vsako leto
svojo stojnico. "Prihajajo
stalne stranke, zbiratelji, pa
tudi "navadni ljudje", ki raz-
lične kamne, recimo, kupu-
jejo za srečo, ker vanje verja-
mejo," je povedala Dana:
"Saj veste, pravi kamenček te
slej ko prej sam najde."

Na koncu še deset 
bankovcev zame

No, en par zbirateljskih se-
men je tudi v mojih genih, a
ta vendar ne vzklije v nekaj,
kar bi bilo potrebno dnevno
zalivati, kot to počno pravi
zbiratelji. Ko pa sem že en-
krat na zbirateljskem sej-
mu, mi ne da miru, da si
tudi sam ne bi privoščil
kakšnega nakupa. Večina
prodajalcev ima običajno
naprodaj tudi kakšne poceni
primerke, ki nimajo velike
vrednosti, so pa zanimivi in
lahko oplemenitijo ljubitelj-
sko zbirko, kot je na primer
moja z bankovci iz vsega
sveta. Za deset evrov sem si
privoščil deset večinoma
povsem novih bankovcev,
nekateri so še v obtoku, dru-
gi ne. Moje oči so izbirale
najbolj slikovite, razum pa
bankovce držav, kjer so bile
ali so vojne oziroma se drža-
ve delijo, narod strmoglavi
diktatorje ... Pa so si sledili
bankovci: iraški s Sadamom
Huseinom, iranski s Home-
inijem, libanonski, afgani-
stanski, severnokorejski, su-
danski, mjanmarski ... 

Ena sama strast 
Minuli konec tedna je v Ljubljani potekal že peti mednarodni sejem 
zbirateljstva Collecta. Pravi zbiralci so ljudje posebne vrste, strast, s katero
se posvečajo svoji zbirki, pa je neizmerna.
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Zgodbe

Jasna Paladin

Kamnik - Pastirji po sloven-
skih planinah kravje mleko
od nekdaj predelujejo v raz-
lične sire, skute in druge
mlečne izdelke, a le na Veli-
ki planini so se skozi stoletja
razvili in ohranili trniči - po-
sebni posušeni slani sirčki,
ki so v življenju pastirjev od
nekdaj imeli bolj simbolen
pomen - namenjeni so bili
namreč obdarovanju.

Trniče so izdelali iz posne-
tega mleka, ki so ga segreli
bolj kot običajno, da so iz nje-
ga dobili bolj pust sir. Le-tega
so odcedili in precej nasolili,
mu dodali malo smetane, da
je postal bolj voljan, nato pa
so ga z rokami oblikovali v
kepice, ki so jih okrasili s po-
sebnimi, drobno izrezljani-
mi lesenimi pečatniki, ki jim
rečemo pisave. To so približ-
no 20 centimetrov dolge in
2,5 centimetra široke lesene
deščice, ki so jih pastirji izde-
lovali med pašo, njihove
vzorce pa potem odtisnili v
sirčke. Vsak pastir je bil tako

prepoznaven po svoji lastni
pisavi, pri čemer je do izraza
prihajala brezmejna ljudska
ustvarjalna domišljija. Po-
sebnost velikoplaninskih tr-
ničev je v tem, da so jih pa-
stirji vedno izdelovali v parih,
saj naj bi par trničev upoda-
bljal ženske prsi, čemur so ti
sirčki podobni tudi po obliki.
Gre namreč za starodavni
simbol plodnosti in ljubezni,
saj so pastirji en trnič obdrža-
li zase, drugega, ki je bil okra-
šen z enako pisavo, pa so po-
darili svoji izvoljenki.

Trniče na omenjeni način
starejši pastirji na Veliki pla-
nini izdelujejo še danes, ker
pa takšnih, ki to še znajo,
lahko preštejemo na prste
ene roke, in ker gre za edin-
stveno kulinarično in etnolo-
ško dediščino, poznano zgolj
na Veliki planini, se je Obči-
na Kamnik odločila trniče
zaščititi. Pred dnevi so v ok-
viru mednarodnega projekta
'Listen to the voice of village'
skupaj s Centrom za razvoj
Litija pripravili okroglo mizo
z naslovom Trnič - skoraj iz-

gubljena dediščina, ki so se
je udeležili pastirji, predstav-
niki pašnih skupnosti, kam-
niškega turizma, občine in
nekateri strokovnjaki. 

"Svoje dediščine se kar
premalo zavedamo. Nekateri
od vas trniče še znate izdela-
ti, a če ne bomo ničesar na-
redili, bo to znanje izginilo v
pozabo. Želimo si, da se to
znanje ohrani, da bi jih zna-
lo izdelati čim več ljudi in da
bi jih po vsej občini lahko
prodajali turistom," je pastir-
je nagovorila Barbara Straj-
nar z Občine Kamnik, ki je
skupaj z Vesno Erhar iz za-
voda Ekometer in Davori-
nom Korenom, specialistom
za mlečno tehnologijo, pred-
stavila tudi postopke za za-
ščito. "Možnosti s trženjem
trniča na Veliki planini so
neizmerne. Sam sem sode-
loval pri zaščiti tolminca in
bovškega sira, a kmetje na
tem območju se zelo trudijo
privabiti goste, na Veliki pla-
nini pa teh težav ni, saj jo
obišče ogromno ljudi s cele-
ga sveta, škoda je le, da trni-

čev ne izdelujejo organizira-
no in v večjem obsegu," je
povedal Koren.

Po zanimivi razpravi, ki je
med pastirji pokazala na ve-
liko zainteresiranost, so se
odločili, da trniče zaščitijo
kot kolektivno blagovno
znamko. Izdelovali jih bodo
lahko le na Veliki planini in
nikjer drugje v občini in še
to zgolj med pašno sezono,
saj "iz mleka v dolini in na
masovni način to pač ne bi
bili več trniči". Čeprav so ti
sirčki tudi užitni in jih redki
uporabljajo kot parmezan,
jih bodo zaščitili zgolj kot
spominke, saj je takšen tudi
njihov osnovni pomen. Pa-
stirji, ki jih bodo želeli pro-
dajati, se bodo morali držati
posebnega pravilnika, upo-
rabljati enotno embalažo,
prodajali pa jih bodo lahko le
v paru. 

Občina bo na podlagi pri-
pomb in predlogov pastirjev
zdaj oblikovala dva potrebna
pravilnika, postopek zaščite
pa bi lahko bil zaključen že
do poletja. 

Trnič sodi le na Veliko planino
Občina Kamnik je skupaj s pastirji 'postavila temelje svetli prihodnosti trniča z Velike planine', saj so
začeli s postopkom za zaščito teh soljenih, kislih in posebno okrašenih sirčkov v obliki ženske dojke,
ki jih poznajo samo v tem delu Slovenije.

"Vsi te gledajo, kot da si padel od ne
vem kod, ker si brez noge. Potem se
nekako navadiš na poglede." Voljo do
življenja mu je vlivala družina, pa tudi
nova partnerka, uslužbenka centra za
rehabilitacijo v Soči. "Iz nesreče 
sem vendarle 'potegnil' tudi nekaj 
dobrega," se nasmehne.

Ana Hartman

Pred slabima dvema leto-
ma sta se tedaj 28-letni Tadej
Jereb in njegova prijateljica
nič hudega sluteč na motorju
vračala z nedeljskega izleta v
Portorožu, ko ju je na cesti
Črni Kal-Rižana pri odcepu za
Buzet spregledal in izsilil
prednost 59-letni voznik oseb-
nega vozila. "V nesreči sem
imel poškodovano desno
nogo nad kolenom, bila je raz-
cefrana, kost pa počena. Na
kraju nesreče ni bilo videti ne
vem kaj, ko so me pripeljali v
Klinični center, pa so se mora-
li odločiti za amputacijo zara-
di prehude krvavitve, niso me
mogli stabilizirati. Tako so mi
nad kolenom odrezali nogo,"
se spominja danes 30-letni
Tadej. Z njim smo se pogo-
varjali ob nedavni prireditvi
društva Kranjčani materam, s
katero so zbirali denar za nje-
govo novo protezo.

Mladega Vrhničana je po
okrevanju v bolnišnici čaka-
la dolgotrajna rehabilitacija
v Soči. Privajanje na življe-
nje brez noge in nošenje

proteze je bilo težko. Sprva
je bil jezen sam nase, zakaj
je moral biti prav takrat na
tisti lokaciji, zakaj se ni do-
mov odpravil pet minut prej
ali kasneje ... Je bil jezen
tudi na povzročitelja nesre-
če? "Nimaš kaj. Možakar je
bil zelo aroganten, nikoli
me ni obiskal. Na sodni ob-
ravnavi je celo trdil, da sem
prehiteval čez polno črto, a
so se k sreči našli očividci, ki
so to zanikali in potrdili, da
nisem divjal. Peljal sem po
omejitvah," pripoveduje so-
govornik. Sprva mu je bilo
težko iti med ljudi: "Vsi te
gledajo, kot da si padel od ne
vem kod, ker si brez noge.
Potem se nekako navadiš na
poglede." Sčasoma se je
vendarle sprijaznil z usodo:
"Pokonci me drži pozitivno
razmišljanje. Seveda pridejo
tudi črni dnevi, ko podoživ-
ljaš nesrečo, razmišljaš, kaj
bi lahko drugače naredil."
Voljo do življenja mu je vli-
vala družina, pa tudi nova
partnerka, uslužbenka cen-
tra za rehabilitacijo v Soči.
"Iz nesreče sem vendarle

'potegnil' tudi nekaj dobre-
ga," se nasmehne.

Po nesreči je, kot pravi,
bolj začel ceniti življenje,
njegova največja želja pa je,
da bi se, kolikor je to sploh
možno, vrnil v nekdanje tir-
nice. "Avtoličar ne bom več
mogel biti, naredil bom pre-
kvalifikacijo, da bom lahko
delal v pisarni avtomobilske-
ga servisa," je dejal. Avto lah-
ko vozi, saj ga je dal prilago-
diti, povsem pa je prikrajšan
za športne aktivnosti, s kate-
rimi se je včasih zelo rad
ukvarjal. Nekatere bi mu
omogočala boljša, a tudi pre-
cej dražja proteza. 

Prvo protezo, ki jo je krila
zdravstvena zavarovalnica, je
skupaj nosil vsega dva tedna,
saj se mu je zaradi premeh-
kega tkiva in kože večkrat
vnel krn, nastajale so rane, ki
so se dolgo časa celile ... Z
doplačilom si je nato kupil
novo protezo s silikonom in
boljšim kolenom, ki omogo-
ča večjo funkcionalnost in
gibljivost. "Še vedno pa za-
došča le za hojo po ravnem,
nič več. Koleno le malo zadr-

ži gib. Ker se želim kar se da
približati se prejšnji gibljivo-
sti, zbiram denar za novo
protezo. Narejena je iz bolj-
ših materialov, omogoča več-
jo varnost in lažje gibanje,
saj ima boljše koleno, na ka-
terega se lahko upreš in se
ustavi," razloži sogovornik.
Nova proteza stane kar 45 ti-
soč evrov, menjati pa jo je
treba na deset let. Tadeju
manjka še precej denarja,
zbirajo pa ga tudi na Druš-
tvu invalidov Vrhnika (št. ra-
čuna: 0202-7025-8971-479,
sklic: 00 30091980, namen:
pomoč za Tadeja).

"Z novo protezo bi lahko
tudi 'trimčkal' ali kaj podo-
bnega, za druge športe pa
obstajajo posebne proteze.
Za smučanje na primer sta-
ne deset tisoč evrov, njena
doba pa je deset let," je po-
jasnil. Ko si bo uredil življe-
nje, želi znova sesti na mo-
tor, ob začetku nove motori-
stične sezone pa udeležen-
cem v prometu svetuje strp-
nost in previdnost, da bo
pretresljivih zgodb, kakršna
je njegova, čim manj.

Po nesreči bolj ceni življenje
Danes 30-letni Tadej Jereb je pred dvema letoma v nesreči z motorjem izgubil desno nogo. Življenje
se mu je takrat sesulo, a po začetni jezi se je počasi vendarle sprijaznil z usodo. Njegova največja
želja je, da bi znova čim bolj polno zaživel, za to pa potrebuje novo protezo.

Privajanje na življenje brez noge in nošenje proteze je bilo
težko, priznava ponesrečeni motorist Tadej Jereb. Bolj 
polno življenje bi mu omogočila nova proteza, ki pa stane
kar 45 tisoč evrov. / Foto: Tina Dokl 

Ena redkih, ki izdeluje velikoplaninske trniče, je Rezka Mali. 

Trniče so pastirji vedno izdelali in okrasili v parih.
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SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Brez smrtnih žrtev
Minuli teden (od 21. do 27. marca) na slovenskih
cestah ni bilo prometnih nesreč s smrtnim
izidom, so sporočili z Generalne policijske 
uprave. Na Gorenjskem so policisti v preteklem
tednu obravnavali 27 prometnih nesreč, v katerih
se je šest oseb lažje poškodovalo in ena huje,
zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so
pridržali štiri voznike. Letos je na slovenskih
cestah umrlo že 22 oseb (lani v tem času 
osemnajst), na gorenjskih pa pet (v enakem 
obdobju lani še nobene). 

Damjana Šmid

moj pogled

Zbiranje zamaškov
Zamaški so vseh barv in raz-
ličnih velikosti. Družita jih
dve stvari. Prva je plastika, iz
katere so narejeni, druga je
dober namen. Zbiranje ni ni-
koli končano. Ko se jih nabere
dovolj za eno protezo, jih za-
čnemo zbirati za druge pripo-
močke. Vsak zamašek šteje in
vedno je povezan z določeno
osebo, ki bo zaradi zbranih
zamaškov lažje živela. V teh
časih, ko revščina napada iz
vseh strani, je vsako dajanje
dobrodošlo. Zato ostajamo
ljudje in si zaslužimo to ime.
Vsaka težava ima svoje ime
in vsaka stiska svoj obraz.
Moramo držati skupaj. Pa
vendarle me včasih ob vrečah
zamaškov popade sveta jeza.
Prime me, da bi sprožila akci-

jo zbiranja zamaškov za našo
vlado in vse birokratske služ-
be, ki določajo, komu pripada
proteza in kakšne vrednosti.
Vzela bi jim plače, ki si jih de-
lijo brez občutka, da bi upali
pogledati mlademu človeku v
obraz in mu reči - zate pa ni
denarja v tej vreči. Zbirajte
zamaške, pa boš lahko hodila.
Malo potrkaj na vest dobrih
ljudi, pa ti bodo pomagali. Mi
smo svojo vest že zdavnaj pro-
dali hudiču. Kar vidim tam
gori vse pomembneže, ki igra-
jo monopoli in jih ta igrica
neskončno zabava. Kaj jih ne
bi zabavala, saj se ne igrajo s
svojim življenjem in v igri ni
njihov težko zasluženi denar.
V igri ni njihov otrok, ki bi za
nadaljevanje šolanja potrebo-

val pripomoček za branje. Ig-
rajo za zabavo in za moč.
Ah, da, težki časi so. In še tež-
ji bodo. Le upamo lahko, da
ne bo nikoli zmanjkalo zama-
škov. Kajti samo zamaški
nam še ostanejo. Prodali smo
zdravo pamet, zapravili zave-
zanost vladajočih vsem tistim,
ki so jih volili, videli smo že
vse umazane spletke, spoznali
vsa zakulisja in - cirkus gre
naprej. Skesan obrazek in
opravičila ne bodo prinesla
nič novega. Kako omejena je
postala ta naša dežela. Zakaj
to še prenašamo? Dajmo, zbi-
rajmo zamaške za plače po-
slancev in vseh drugih, ki si
grejejo riti na naš račun. Pa
da vidimo, koliko zamaškov
bomo zbrali. 

Pred dnevi me pokliče ena
od bralk in reče: "Punce v
naši telovadni skupini redno
beremo tvojo zgodbo in šte-
vilne se čudijo, kako je mo-
goče, da se lahko kaj takega
dogaja. Potem pa sem jim
povedala, da sem se lani vpi-
sala v eno plesno skupino,
ker sem si zaželela družbe.
Vabila nekaterih plesalcev,
ki so mi dejali, naj se jim
pridružim, so se mi zdela
čudna, dokler mi ni nekdo
naravnost povedal, da se še
radi malo pocrkljajo in to
kar v skupini, da si želijo po-
pestritve, ker sem privlačna
in še zelo ohranjena." 
Neka druga, A. K., pa je spo-
ročila, da želi, da zapišem
tudi njeno internetno zgod-
bo. Preko nekega portala je
spoznala pomembnega čla-
na našega zunanjega minis-
trstva, s katerim se je nekaj
časa družila, a njuna
'ljubezen' je čudežno pre-
sahnila ob prvi večerji, na
katero jo je povabil, saj je go-
spod naročil samo eno por-
cijo, ki sta si jo potem mora-
la deliti. "S skopuhi pa res
nisem želela imeti opravka,"
je pokomentirala A. K.

Pa se vrnimo nazaj k pripo-
vedovanju naše junakinje
Altheje.
Takole pravi: "Ko sem tisti
večer Tonija vprašala, ali je
dobil moj 'mail', mi je odgo-
voril pritrdilno, potem pa se
je opravičil, češ da je zaspal
pred televizorjem in mi ni
mogel odgovoriti. Nisva
spregovorila pet stavkov, za-
slišim, kako je pri njem za-
brnel hišni zvonec, zato se
je v naglici poslovil in preki-
nil zvezo. Bila sem zmede-
na, nisem vedela, kaj naj re-
čem. Najraje bi sedla na le-
talo in se vrnila domov. Da
bi pregnala turobne misli,
sem se vrgla v delo. Maro-
čan je zjutraj malo zamudil,
a nič ne de. S seboj je pripe-
ljal ženo, ki mi je pomagala
pri čiščenju in pospravlja-
nju. Bila je prijazna majhna
stvarca, pokrita od glave do
tal. Ko je videla, da smo
sami, je odložila črna oblači-
la, ki so delovala grozeče in
groteskno, in pred seboj
sem zagledala vitko dekle v
tangicah in majčki, na kateri
je pisalo l love Beethoven.
Angleško je zelo dobro obvla-
dala, povedala mi je, da je štu-
dirala sociologijo medseboj-
nih odnosov, potem pa ji je
umrl oče, in mama, ki je že od
samega začetka odklanjala
njen študij, jo je, takoj ko je
bilo mogoče, poročila s sinom
svoje najboljše prijateljice. 
Zvečer se je hiša napolnila z
vriščem in smehom. Hčerki
sta s seboj pripeljali prijate-
lje, s katerimi sta skupaj štu-
dirali. Dani je spekel pico,
jaz sem na hitrico naredila
tri rulade, za kar so mi bili
vsi zelo hvaležni. Ura se je
prav pregrešno pomaknila
proti drugi, ko sem končno
lahko legla na kavč. Dve de-
kleti sta prespali pri nas in
bilo mi je nerodno, da bi ju

motila z odpiranjem raču-
nalnika.
Zjutraj sem bila utrujena kot
pes. Slabo sem spala, bolela
me je glava. Pa še skrbelo me
je, kaj počne Toni v moji hiši -
sam ... Predstavljala sem si,
kako se po tihem plazim po
stanovanju in kukam skozi
režo, da bi videla, kaj dela.
Strah pred neznanim se je
nenehno mešal z neobvladlji-
vo radovednostjo.
Medtem ko sem likala zave-
se, sem razmišljala o tem,
koliko ga sploh poznam. Ve-
dela sem, da je doma iz oko-
lice Postojne, vedela sem, da
je študiral pravo, da je zelo
pameten, lep, prijazen, zgo-
voren. Nikoli pa nisva govo-
rila o njegovi preteklosti.
Vsakič, ko sem načela pogo-
vor, je zamahnil z roko in
rekel, da je važna sedanjost.
Laskalo mi je, ko je dejal, da
se mu zdim tako pomemb-
na. Večkrat sem pogledala
na 'mail', a me je z nekaj
kratkimi stavki razveselil
šele v dopoldanskih urah.
Piška moja, imel sem naporen
dan. Stranke so si kar podaja-
le kljuko. Kar so me angažira-
li še v firmi "K......", pa sploh
nimam nobenega časa. Niti
zase. Zvečer se stuširam in se
zavlečem v posteljo, ker obja-
mem blazino in mislim na
mojo piško. Posul bi te s polju-
bi in pohrustal ... Oglasil se ti
bom spet zvečer. Te objema
povsod, zlasti tam, tvoj Toni
'Mail' sem prebrala vsaj sto-
krat, da sem ga znala že na
pamet. Globoko sem se sra-
movala dvomov, ki so se že
dva dni plazili po meni. Zve-
čer sem spet bedela do enaj-
stih. Vsakih pet minut sem
odprla gmail. Nič. Nobene
zelene pikice, ki bi mi pove-
dala, da je Toni na zvezi. 
"Naj ga jutri spet pokličem?
Ja? Ne? Kaj bo rekel, ko se

oglasi? Da ga zalezujem, da
mu ne zaupam, da sem teč-
na baba, ki ga hoče imeti
pod kontrolo? Rogljički, ki
sem jih pogrela v mikrova-
lovki, so ostali nedotaknjeni.
Lačna in sitna sem se pokri-
la z odejo, ugasnila luč in
poskušala zaspati. 
Maročan (imena še danes
ne vem) in njegova Ajra sta
pripeljala znanca, ki je zbru-
sil ladijski pot, popoldne pa
je zamenjal še pipe v kopal-
nici. Plačala sem ga iz last-
nega žepa. 
Prav oddahnilo se mi je, ko
sem ostala sama. Telefon
sem položila na mizo in vsa-
ke toliko časa me je zamika-
lo, da sem ga vzela v roke.
Napisala sem vsaj pet
'mailov', a sem jih sproti
brisala. Nisem želela, da bi
me bilo še bolj sram, kot me
je že bilo. Podzavestno sem
odtipkala Tonijevo ime v
Googlov iskalnik. Na moje
presenečenje se je odprlo
kar nekaj podatkov. 
Zazijala sem. Imel je tudi
svojo stran na Facebooku. Za
trenutek sem razmišljala, kaj
naj naredim, potem pa sem
se prijavila kot neka Albina
Majer. Tako se je pisala ma-
mina že pokojna teta. Face-
book sem poznala že od prej,
saj sta bili tam tudi obe hčer-
ki in sta me večkrat povabili,
naj si ogledam to ali ono.
Roka na miški se mi je rahlo
tresla, ko sem kliknila na To-
nija in ga prosila, če me
sprejme med prijatelje. Od-
ziv je bil takojšen. Še isto mi-
nuto. 'Madona, mar ni rekel,
da je tako utrujen, da že med
TV-Dnevnikom zaspi na kav-
ču?!' Pogledala sem na uro.
Pol enih ponoči. V grlu se mi
je naredila kepa in zmuzast
strah se mi je začel plaziti po
koži.

(Se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Dvanajst let za napad 
s sekiro
Okrožno sodišče v Murski Soboti je na dvanajst
let zapora obsodilo 66-letnega Štefana Žalika,
ker je pred letom dni skušal s sekiro pokončati
ženo Rozino in hčer Vesno. Tožilec je sicer 
zahteval devetnajst let zapora, vendar je sodišče
prisodilo za dobro tretjino nižjo kazen, ker je 
dejanje storil v stanju bistveno zmanjšane
prištevnosti, kot sta ugotovila sodna izvedenca
psihiatra. Obtoženi ima po mnenju psihiatrov
preganjavico in je na ženo bolestno ljubosumen,
odkar sta se poročila. Krvavi napad s sekiro naj
bi bil tako samo vrhunec Žalikovega dolgoletnega
fizičnega in psihičnega nasilja. Usodnega dne se
mu je razum zaradi ljubosumja znova zameglil,
zato se je odpravil v klet po kuhinjsko sekiro za
meso, s katero se je nato spravil nad spečo ženo,
kasneje pa še nad hčer, ki je pritekla materi na
pomoč. Pokončal ju najbrž ni le po zaslugi 
šestnajstletnega soseda Roka Vorija, ki so ga 
k Žalikovim priklicali kriki. Napadalcu je iz rok
zbil sekiro, ga nato zbil na tla in ga držal toliko
časa, da ni prispela pomoč. 

Specializirani za krajo
avtomobilov
Na ljubljanskem sodišču so začeli soditi 
trinajsterici moških, članov domnevne 
kriminalne združbe, specializirane za krajo 
avtomobilov in preprodajo avtomobilskih delov.
Tožilstvo je prepričano, da je zbralo dovolj 
dokazov za najmanj dvanajst tatvin avtomobilov,
skupaj vrednih več kot 250 tisoč evrov. Po
navedbah tožilstva so si obtoženi do potankosti
razdelili naloge v hudodelski združbi. Kradli so
večinoma vozila visokega cenovnega razreda, jih
dostavili v avtomehanično delavnico, kjer so jih
razrezali in preprodali po kosih. Tatvine so
izvrševali tudi v tujini, med drugim v Nemčiji
tudi tovorno vozilo. Poleg velikih tatvin tožilstvo
trinajsterico obtožuje še storitve kaznivih dejanj
poskusa velike tatvine, tatvine, prikrivanja,
goljufije, pomoči pri veliki tatvini in ponarejanja
listin.
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Pasti interneta

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

Jože Košnjek

med sosedi
Od leta 2007, ko se je začelo
sodelovanje med Biotehni-
škim centrom Naklo v Strahi-
nju in Zvezno gimnazijo za
Slovence v Celovcu (vsako
leto organizirajo dve srečanji),
so se vezi samo utrjevale in ši-
rile tudi na druge sorodne
šole na Koroškem, še posebej
na Dvojezično trgovsko aka-
demijo/Zweisprachige Han-
dels Akademie v Celovcu.
Tako so bile sredi marca na
obisku v srednji šoli, ki deluje
v okviru Biotehniškega cen-
tra, štiri dijakinje celovške tr-
govske akademije Lisa Maier,
Valentina Fondriest, Barbara
Jop in Iris Paulitsch, ki so pre-
bivale pri štirih dijakinjah
strahinjske šole Katji Gorjanc
iz Britofa, Manci Zaverl iz
Mednega, Mojci Ribnikar iz
Kranja in Lauri Šimnic iz Be-
gunj. Dekleta s Koroškega so
sodelovale pri pouku, v pro-

stem času pa so z gostiteljica-
mi spoznavale še druge plati
življenja mladih pri nas ter,
kar je še posebej pomembno,
utrjevale znanje slovenščine.
Čeprav so nekatere že bile v
Sloveniji, je bil izlet na Bled in

v Bohinj ter na slovensko oba-
lo in v sečoveljske soline za-
nje zanimivo doživetje. Na za-
ključnem srečanju pred od-
hodom domov, na katerem
so se skupaj s svojimi gostite-
ljicami izkazale tudi kot iz-

vrstne kuharice, so povedale,
da so med bivanjem na Go-
renjskem spoznale veliko za-
nimivega in ugotavljale razli-
ke med šolanjem pri nas in
na Koroškem. Domov odha-
jajo z boljšim znanjem slo-
venščine in obljubo, da se
bodo s svojimi gostiteljicami
še srečevale. Na kmetiji v oko-
lici Pliberka/Bleiburg pa sta
bili dijakinji Biotehniškega
centra Ana Končan iz Brezij
pri Dobrovi in Ana Oblak iz
Žirov. V pripravah na poklic-
ni del mature sta primerjali
predelavo mesa v mesne iz-
delke pri nas in na Koroškem.
In njun vtis: Na koroških
kmetijah se stalno nekaj dela,
vendar brez naglice in bolj
umirjeno ter sproščeno kot
pri nas. Mesne izdelke tam
bolj solijo kot pri nas. 
V Biotehniškem centru so se
sodelovanja s sorodnimi šo-

lami v zamejstvu lotili dolgo-
ročno. Na dnevu odprtih
vrat, ki bo v četrtek, 14. apri-
la, od 10. ure, bo poseben in-
formativni dan za Slovence s
Koroškega in drugih delov
zamejstva, na katerem bodo
predstavljeni tudi pogoji za
vpis na srednjo in višjo stro-
kovno šolo v Strahinju. 
Avstrijsko ustavno sodišče je
v torek sporočilo, da morajo
na Koroškem dvojezično
označiti še dvanajst krajev,
kar je v svoji pritožbi zahte-
val koroški Slovenec, odvet-
nik Rudi Vouk. Ta je dejal,
da oblasti sedaj nimajo več
izgovorov proti postavitvi ta-
bel, ki morajo biti po sklepu
sodišča postavljene do 30.
septembra. Za danes je na-
povedan nov pogovor o po-
stavitvi tabel med predstavni-
ki Slovencev in deželne ter
zvezne vlade. 

Miha Naglič

Za kakšno knjigo gre? Tr-
žaška založba Mladika jo
na svoji spletni strani pred-
stavi, kakor sledi. Knjiga
Pisma bratu v zapor in dru-
gi dopisi prinaša dvanajst
pisem, ki jih je med letoma
1940-1941 Danica Tomažič
napisala bratu Pinu v za-
por. Pina Tomažiča so na
drugem tržaškem procesu
obsodili na smrt. Obsodbo
so izvršili 15. decembra
1941. Zaradi cenzure so
bila pisma napisana v itali-
janščini; knjiga prinaša naj-
prej slovenski prevod, nato
italijanski izvirnik. Sledita
dve pismi, ki ju je Danica
napisala Tončki Bidovec
Colja v zapor namesto štiri-
letne Tončkine hčerke Maj-
de. V tretjem poglavju so
objavljena pisma Danice
Marici Pahor. Iz piemont-
skega mesta Fossano, v ka-
terem je bil njen mož, kr-
ščanski socialec Stanko
Vuk konfiniran, je Danica
pisala prijateljici Marici o
vsakodnevnih zadevah, pa
tudi o njenih branjih, raz-
mišljanjih in čutenjih. V
četrtem poglavju je repro-
duciran zvezek, v katerem
si je Danica prepisovala po-
membne članke iz revije
Ljubljanski zvon v navadni
šolski zvezek. V glavnem so
vsi socialne vsebine. Knjigo
dopolnjujeta uvod Borisa
Pahorja in njegov sklepni
članek Dvoje duševnih kriz,
v katerem pisatelj poda svoj

pogled na Danico Tomažič
in na njenega moža Stanka
Vuka, na njuno značajsko
različnost in skrivnostno
smrt.
Pahor poudarja, da je po-
men te knjige v tem, da
razkrije oziroma popravi
dve napačni predstavi.
Prvo je "zagrešil" v Umagu
rojeni italijanski pisatelj
Fulvio Tomizza (1935-99) v
svojem romanu Mladopo-
ročenca iz ulice Rossetti
(Gli sposi di via Rossetti, Mi-
lano, 1986, v slovenščini
1987), kjer o Danici piše
(po Pahorju), "da se je bolj
slabo izražala tako v slo-
venščini kot v italijanščini
in da je bilo slovensko trža-
ško narečje edina govorica,
ki jo je obvladala". Pisma
to zanikajo. Pahorjevi ses-
tri Marici je Danica 20. ok-
tobra 1942 v slovenščini
napisala tudi tale odstavek:
"Veseli me, da si prišla do
tega, da samo nespametne
deklice vedno tarnajo in še
po nepotrebnem. Vedno se
moraš spominjati, da smo
Slovenke in moramo biti
močne tudi, če nas skušajo
podreti do konca, ravno
zato da dokažemo, kaj se
spravi biti trdni kot skala in
občutljivi do vsake lepote,
najsibodi življenjske,
umetniške ali človeške. Če
se človek poglobi v vsako
misel, ki se mu rodi v obje-
mu materinega jezika in
rodne zemlje, razume,
kako lepo je vse to, in da se
splača živeti najgrenkejše

življenje, zato ker v temi se
najbolj zablišči luč. Na svo-
je vsakdanje težkoče pa ne
smemo misliti nikdar pre-
več, posebno danes, ko je
vse okoli nas tako bridko."
Teh stavkov očitno ni pisa-
la oseba, ki bi bila vešča
zgolj narečja.
Knjižica naj bi oporekala
tudi predstavi, ki jo je upri-
zorilo Slovensko stalno gle-
dališče v Trstu, videli pa jo
bomo tudi v 41. Tednu slo-
venske drame v Prešerno-
vem gledališču v Kranju, 2.
aprila. Gre za predstavo Za-
ljubljeni v smrt, delo Tamare
Matevc v režiji Sama M.
Strelca. Pahor trdi, da "gre
za pravo skrpucalo cinizma
in vulgarnosti na račun
naše tragične zgodovine,
vulgarnosti, katere sta de-
ležna mlada človeka, ki sta
z življenjem plačala zvesto-
bo svoji identiteti. Tako sta
namreč v prenaredbi, ki naj
bi se sklicevala na gledali-
ško umetnost, vnovič doži-
vela to, kar so nameravali
doseči zločinci, ki so nanju
streljali". Po Pahorju gre za
"kermavnerski nihilizem"
in v takšni "prenaredbi" naj
bi tragična junaka Stanko

in Danica, ki ju je sam do-
bro poznal, stopila v zavest
današnje mladine. V faši-
stičnih zaporih ni bil nihče
zaljubljen v smrt, pribija pi-
satelj, ki jih je okusil tudi
sam. Sicer pa bo najbolje,
če si ogledamo predstavo in
preberemo knjigo in nato
sami presodimo.
Okoliščine njune smrti so
še vedno nepojasnjene. "O
uboju dveh zakoncev in
tretjega, priložnostnega go-
sta, sta se nekako uveljavili
dve verziji: prva ga je pripi-
sovala domobrancem, ki so
imeli svojo postojanko v vo-
jašnici pri Sv. Ivanu, češ da
so eliminirali Stanka Vuka,
ki se je nameraval pridruži-
ti partizanom, in komunist-
ko Danico Tomažič. Drugi
so se odločili, da krivijo ko-
muniste, ker je Vuk izjav-
ljal, da bo imel svoje privr-
žence v osvobodilnem boju
..." Slednje po Kocbekovem
podpisu Dolomitske izjave
seveda ni bilo več mogoče,
za komuniste pa je bilo "iz-
dajstvo" tudi to, da je Dani-
ca kot komunistka poročila
krščanskega socialista
Vuka in tako "izdala" svoje-
ga brata, zagretega komu-
nista. Pahorju gre za to, "da
ob tako tragični usodi dveh
elitnih članov našega občes-
tva izrazim svoje ogorčenje,
ker je naše gledališče, ki 
bi moralo počastiti padle,
našlo način, da se je z ne-
častno burko moralno po-
stavilo ob stran konkretnih
storilcev".

Knjige in knjigoljubi (92)

Pisma bratu v zapor
Danica Tomažič, 
Pisma bratu v zapor in
drugi dopisi, Mladika,
Trst, 2010, 144 strani,
14 evrov, 
www.mladika.com

Dijakinje celovške trgovske akademije z gostiteljicami, 
dijakinjami Biotehniškega centra iz Strahinja in ravnateljico
Srednje šole ter njeno pomočnico Andrejo Ahčin (desno) in
Moniko Rant (levo)

Slovenci v zamejstvu (240)

Po znanje k sosedu

Naslovnica knjige, 
na njej Kraški portal, tuš
Štefana Turka

Danica Tomažič 
(1918-1944), lepa in žlahtna
Slovenka iz Trsta

Pino Tomažič (1915-1941),
komunist in narodni heroj

Družina Tomažič v Trstu, 1939. Z leve: mati Ema Colja, sin
Pino, hčerka Danica in oče Josip Tomažič

Mladoporočenca Danica 
Tomažič in Stanko Vuk 
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razgled

Se spominjate filma "Ko to
tamo peva"? Prvič smo ga vi-
deli tistega leta, ko je umrl
Tito in je Bojan Križaj prvič
zmagal v svetovnem pokalu,
na slalomu v Wengnu, torej
1980. Zgodba je enostavna:
razmajani avtobus firme Kr-
stić se 5. aprila 1941 odpravi
iz Šumadije proti Beogradu.
Šofira ga sin Miško ("Vozi
Miško!"), oče Krstić je za
sprevodnika. V avtobusu se
naberejo potniki vseh sort:
očanec, ki gre obiskat sina v
vojski, šminkerski pevec, ki
gre na avdicijo, Brka, obože-
valec nemškega reda, lovec,
ciganska muzikanta, mlado-
poročenca ... Tudi dogaja se
jim vse sorte: udeležijo se
pogreba, krpajo zračnico,
prečkajo most ... Ko se med
postankom mladoporočenca
zatečeta v bližnji gozd, ju
cela posadka opazuje pri
slastnem delu, ki se ga mla-

di mož loti precej nespretno.
Mladi Krstić izjavi, da bi to
počel tudi on, brkati oče pa
doda: "I tata bi, sine." Film je
črna komedija. Črna zato,
ker se v Beograd pripeljejo
ravno tistega jutra, 6. aprila,
ko ga nemška letala zasujejo
z bombami. Zadenejo tudi
avtobus, cigana pa zlezeta iz
njega in zapojeta ...
Zakaj ta kratka obnova?
Zato, ker bo v sredo že 70
let od dne, ko je napad na
Jugoslavijo tudi to državo
potegnil v vrtinec 2. sv. voj-
ne. Tistega dne je bila nede-
lja, pa ne navadna, bila je
cvetna nedelja. Ker takrat še
niso živeli v informacijski
družbi in niso razpolagali z
vsemi pripomočki informa-
cijsko-komunikacijske teh-
nologije (IKT - živeli so bolj
v znamenju IHS), v naših
krajih še niso mogli vedeti,
kaj se je tisto jutro zgodilo v
Beogradu. V Žireh so se
otroci "oborožili" z butara-
mi in se napotili k maši, a so
jih vojaki ustavili in poslali
domov. Tistega dne so bili v
utrdbah Rupnikove linije na
Žirovskem vrhu še vojaki
Kraljevine Jugoslavije, na
pobočjih zahodno in južno
od Žirov, kjer je potekala ra-
palska meja, pa je bila zbra-
na množica italijanskih vo-
jakov. A čez mejo so si upa-
li šele čez kak teden, ko so
ugotovili, da v jugoslovan-
skih bunkerjih ni nikogar
več in da so Nemci že v Za-
grebu ...
Šestega dne v aprilu 1941 se
je torej tudi pri nas začela
vojna, ki je vse postavila na
glavo, po kateri nič več ni
bilo tako kot pred njo. Ko-
munistov je bilo komaj za
vzorec in v takratni družbi

niso imeli nobene posebne
veljave; štiri leta pozneje so
prevzeli vso oblast. Stara ob-
last je v šoku poraza otrpni-
la in ubrala politiko čakanja,
s katero naj bi vojno preži-
veli s čim manj žrtvami v
ljudeh in premoženju. Ko-
munisti pa so s posredova-
njem OF, ki naj bi bila ne-
kakšna levosredinska koali-
cija, pozvali k uporu in vse
več ljudi jim je sledilo. V
drugem letu vojne so napo-
vedali še revolucijo in z njo
izzvali kontrarevolucijo; voj-
na, ki je bila sprva predvsem
okupacija od zunaj, se je vse
bolj sprevračala tudi v notra-
njo, državljansko vojno. 
Spomladi 1990, po zmagi
na demokratičnih volitvah,
je dr. France Bučar v govoru
po izvolitvi za predsednika
nove republiške skupščine
oznanil, da se je državljan-
ska vojna, začeta v vojnih le-
tih 1941-45, končno konča-
la. Se je res? Če bi sodili po
stanju duha v tej državi, je ta
še vedno v državljanski voj-
ni. Z orožjem k sreči (še)
ne, z besedami pa zagotovo.
In marsikoga pred posega-
njem po orožju zadržuje le
evropski red, v katerem živi-
mo in v katerem je uporaba
orožja v miru prepovedana.
Zadnje čase opažam, kako
najstarejši med nami, ki so
tisto veliko in "pravo" vojno,
ki se je začela pred 70 leti,
sami doživeli, kar naprej 
poudarjajo: "Samo da bi voj-
ne ne bilo več!" Ko se enkrat
začne, ga ni, ki bi jo obrzdal
in predvidel njen konec.
Kdo je aprila 1941 vedel,
kako se bo končal isti mesec
štiri leta pozneje in kaj bo-
sta prinesla maj in junij
1945?

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Prazna postelja sicer še ni po-
menila znamenja za preplah,
a gnan bolj od pomena svojih
sanj kot od skrbi je Lužnik v
temo zaklical hčerkino ime in
odštorkljal do kuhinje. V veži
je vrgel pogled na mesto, kjer je
ponavadi puščala čevlje, pra-
zen prostor ob vratih mu je dal
vedeti, da se je mala bržkone
odpravila v noč. Kdo ve koliko-
krat se je že takole izmuznila,
ga je tedaj prvič prešinilo, mo-
ral bi jo držati bolj na kratko,
pa saj se je trudil, kolikor se je
pri njeni neugnanosti sploh
dalo, čeravno je njeno spogle-
dovanje z Vasilijem imel bolj
za mladostno prismodarijo, ki
jo je kot nadležno muho od-
pravil z zamahom roke. Kljub
vaškim govoricam, ki so mu
kdaj prišle na uho. Zdaj je bil

Rus prvi, na katerega je pomis-
lil. Kaj pa si misli ta smrklja,
se je jezil sam pri sebi, ko si je
oblačil površnik, gruntarska
hči se ne more pojati z nekim
sposojenim težakom, ne reče,
če ne bi bilo vojne, bi bilo ne-
mara drugače, fant je mogoče
celo kakšen fin gospod, svoji
hčerki bi privoščil vse najboljše,
a v teh prekletih časih mu je
bilo celo ljubše Fritzovo priza-
devanje. Pa bolj zaradi občut-
ka varnosti, kot ugodnosti, ki
jih je skorajda samoumevno
sprejemal. Saj tudi vojska po-
trebuje hrano, zemlje ne more
sam obdelovati, ta zima bo
minila, roke ga že srbijo, treba
bo spet zgrabiti za delo. No,
vsaj lenobe ni mogel hčerki oči-
tati, si je rekel, ko jo je ubiral
med drevjem z vedno bolj utri-

pajočim srcem, kajti pogled na
senik mu je razkrival medlečo
svetlobo. Pa menda ni ... Ne-
hote je pospešil korak, bliže ko
je prihajal, glasnejše je postaja-
lo zavijanje vetra, kot da na-
poveduje zlovešči prizor. Luž-
nik je z nelagodjem odpiral
priprta vrata, lahko upa, da
ne bo presenetil mladih lju-
bimcev pri nežnostih, pa četu-
di, kaj mu mar, zvlekel bo de-
klino domov, če bo moral zato
treščiti možaka po gobcu, bo to
storil, in tudi njej, svoji hčerki,
bo prisolil kakšno krepko za-
ušnico, čeprav nikoli ni dvignil
roke nad njo. Nekako ji bo mo-
ral vbiti v glavo nauk o spo-
dobnosti njenega početja. 
Prvo, kar je uzrl, je bil droben
plamen, ki je grizel tram, pet-
rolejka na tleh je povedala svo-

je, le kateri norec mi je hotel
podtakniti požar, se je zjezil
stari, ogenj bi zagotovo zlizal
vsaj notranjost, če bi že njego-
vo divjanje udušil sneg. Ne da
bi kaj dosti pomišljal, je slekel
površnik, a tik preden je začel
zamahovati z njim po tleh, je
končno opazil privezano de-
kle. O, ti ljubi Jezus, je kliknil.
Katja je bila še vedno neza-
vestna, ko ji je oče osvobodil
roke, da je omahnila na tla kot
prazna vreča, še preden jo je
uspel prestreči v naročje. Tiho
je zastokala. Hvala bogu, vsaj
živa je, je zašepetal Lužnik, za
hip obstal v dvomu, kaj naj
sploh naredi, se sklonil nad de-
kle in ji poravnal obleko. Kate-
ri hudič je to storil, je zarjove-
lo v njem, iz rane na Katjini
glavi je lahno mezela kri, na

telesu so bili dovolj zgovorni
sledovi udarcev, pred ostalim
bi si najraje zatisnil oči. Ne,
zdaj ni čas za obup, pogasiti
mora ogenj, ki je tedaj glasno
zaječal za njegovim hrbtom,
potem si oprta dekle in jo od-
vleče domov. Med očetovim
teptanjem je Katja prvič odpr-
la oči in ujela v pogled topota-
joče noge. Ni bilo v njej olajša-
nja, ko je prepoznala očeta,
pravzaprav ni bilo ničesar, kar
bi čutila, bolečina se še ni raz-
divjala, v njej sta bili samo
praznina in tema, ki jo je zno-
va pogoltnila. Starec je hitel s
svojim plesom, nazadnje po
tleh zvrnil vedro vode, ki ga je
na srečo odkril za vrati, in si,
ne da bi preverjal njeno stanje,
oprtal hčerko na ramena.

/se nadaljuje/

Vaš razgled

petek, 1. aprila 2011

Šepetalnica za veter (40)

Se je res končala?

Minule dni je vreme vse prej kot skoparilo s soncem in prijetnimi 
spomladanskimi temperaturami. Takole so tople sončne žarke na
Slovenskem trgu lovile kranjske gimnazijke. Koliko lepih dni nam bo še
prinesla letošnja pomlad, ne moremo napovedati, star ljudski pregovor 
pa pravi: če se aprila vreme smeje, se bo kisalo kasneje. A. H. / Foto: Gorazd Kavčič

V toplih, spomladanskih dneh so se začela tudi kmetijska opravila na 
poljih in travnikih. Naš tokratni "razgled" kaže, kako kmet v bližini Kranja
"vlači" travnik, pa tudi to, kako se trgovsko poslovna cona zajeda v najboljša
kmetijska zemljišča. C. Z. / Foto: Gorazd Kavčič



PRILOGA GORENJSKEGA GLASA
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POGLED V ”FOTO 
DIVJINO” 

V sredo so v galeriji Kranjske hiše
odprli razstavo fotografij divjih živali
v naravi z naslovom Narava itali-
janskega avtorja Riccarda Busija.a
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LJUDJE

OD GLASBE DO 
PREOBRAZBE

V Železnikih je odmevala pesem
srca, v Bohinju je potekal Dal-
matinski večer, obiskali pa smo
tudi stilsko preobrazbo.

PRAZNOVANJA

GLAVNI NA VASI

Besniški kvintet bo v nedeljo v
Železnikih praznoval desetletnico
delovanja. Fantje so prireditev
poimenovali Življenje podeželskih
plejbojev ali Tuje hočemo, svojega
ne damo!
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GLASOV ODER, KINO

Rok Kosmač in Rok Ferengja v Domžalah

Pevec in pianist Rok Kosmač ta ponedeljek ob 19. uri v
Kulturnem domu Franca Bernika v Domžalah pripravlja
svoj prvi samostojen koncert ob desetletnici glasbenega
ustvarjanja. Na odru se mu bo pridružil glasbeni prijatelj
Rok Ferengja. Eno izmed Kosmačevih uspešnic bo zapel
tudi njegov mladi oboževalec Benjamin Dolič, ki je v lan-
skem šovu talentov imitiral Michaela Jacksona. 

Radio Hit danes praznuje

Domžalski Radio Hit danes praznuje osemnajsti rojstni
dan. Polnoletnost najstarejše komercialne radijske posta-
je bodo nekdanji in sedanji radijski sodelavci, povabljenci

ter poslušalci, ki so si prislužili vstopnico, praznovali no-
coj ob 20. uri v ljubljanski Cvetličarni. Tam bodo tudi naj-
boljši slovenski glasbeni izvajalci zadnjih osemnajstih let,
ki bodo ob tej priložnosti prejeli glasbene nagrade - kipce,
imenovane Hitov hit hitov. Prireditev s podelitvijo kipcev
bodo v živo prenašali tudi na radijskih valovih in prek
spletne strani www.radiohit.si, nato pa bo sledil veliki Hi-
tov DJ Party. 

Koncert Poljanskih orgličarjev

Poljanski orgličarji ob petletnem jubileju vabijo na letni
koncert lepih ljudskih in drugih melodij, ki bo v nedeljo ob
17. uri v Kulturnem domu v Poljanah. Koncert bodo popes-
trili tudi drugi glasbeni gostje. A. H.

www.gorenjskiglas.si www.gorenjskiglas.si www.gorenjskiglas.si

Petek, 1. 4.
16.15, 18.45, 21.15, 23.50
GOLA ZABAVA
19.15, 21.30, 23.45
HITRO MAŠČEVANJE
17.00, 19.20 JUSTIN BIEBER 3D
21.40 OBRED
16.00, 18.20, 20.40, 23.00 
ODKLENJEN
16.30 PAUL
20.50 PRIKRITI UDAREC
16.55 RANGO (sinh.)
18.50 ZAJČJA LUKNJA
15.00 ZLATOLASKA 3D

Sobota, 2. 4.
11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15, 
23.50 GOLA ZABAVA
19.15, 21.30, 23.45
HITRO MAŠČEVANJE
17.00, 19.20 JUSTIN BIEBER 3D
21.40 OBRED
13.00, 16.00, 18.20, 20.40, 23.00 
ODKLENJEN
21.00 ODRASLI
11.35, 13.55, 16.30 PAUL
23.20 PRIKRITI UDAREC
12.00, 14.35, 16.55 RANGO (sinh.)
18.50 ZAJČJA LUKNJA
12.50, 15.00 ZLATOLASKA 3D

Nedelja, 3. 4.
11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 
GOLA ZABAVA
19.15, 21.30 HITRO MAŠČEVANJE
17.00, 19.20 JUSTIN BIEBER 3D
21.40 OBRED
13.00, 16.00, 18.20, 20.40 
ODKLENJEN
11.35, 13.55, 16.30 PAUL
20.50 PRIKRITI UDAREC
12.00, 14.35, 16.55 RANGO (sinh.)
18.50 ZAJČJA LUKNJA
12.50, 15.00 ZLATOLASKA 3D

Ponedeljek, 4. 4.
16.15, 18.45, 21.15 GOLA ZABAVA

19.15, 21.30 HITRO MAŠČEVANJE
17.00, 19.20 JUSTIN BIEBER 3D
21.40 OBRED
16.00, 18.20, 20.40 ODKLENJEN
16.30 PAUL
20.50 PRIKRITI UDAREC
16.55 RANGO (sinh.)
18.50 ZAJČJA LUKNJA
15.00 ZLATOLASKA 3D

Petek, 1. 4.
16.00, 18.30, 21.00, 23.30
KRALJEV GOVOR
17.20 GREMO MI PO SVOJE
19.30, 21.50, 0.10 NEZNANEC
17.40, 20.40, 23.40 ČU DO VI TO

Sobota, 2. 4.
13.30, 16.00, 18.30, 21.00, 23.30
KRALJEV GOVOR
15.10, 17.20 GREMO MI PO SVOJE
19.30, 21.50, 0.10 NEZNANEC
14.40, 17.40, 20.40, 23.40
ČU DO VI TO

Nedelja, 3. 4.
13.30, 16.00, 18.30, 21.00 
KRALJEV GOVOR
15.10, 17.20 GREMO MI PO SVOJE
19.30, 21.50 NEZNANEC
14.40, 17.40, 20.40 ČU DO VI TO

Ponedeljek, 4. 4.
16.45, 21.40 KRALJEV GOVOR
19.30 NJUNA DRUŽINA 
(abonma in izven)
17.10 GREMO MI PO SVOJE
21.50 NEZNANEC
14.40, 17.40, 20.40 ČU DO VI TO

Petek in sobota, 1. in 2. 4.
19.00 DILEMA

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

KINO ŽELEZAR, JESENICE

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

PLANET TUŠ KRANJ

KINO SPORED

soboto je v dvo-
rani tržiškega kul-
turnega centra po-
tekala tradicional-
na folklorna prire-

ditev (območni pregled fol-
klorne dejavnosti) Polka je
ukazana, ki jo organizira trži-
ški Javni sklad za kulturne
dejavnosti. Tokrat se je na
srečanje, ki ga je povezovala
prikupna voditeljica Maja
Tekavc, prijavilo šest folklor-
nih skupin - štiri domače v
okviru Folklorne skupine Ka-
ravanke in dve gostujoči iz
KUD Akademske folklorne
skupine Ozara iz Kranja.

Več kot 120 folkloristov se
je občinstvu, ki ga je bilo le-
tošnje leto čutiti za kanček
manj kot v preteklosti, pred-
stavilo s sedmimi odrskimi
postavitvami: Mladinska fol-
klorna skupina Karavanke s
postavitvijo Splet gorenjskih
plesov in Huda mačeha, naj-
mlajši otroci folklorne skupi-
na Karavanke so se predstavi-

li s postavitvijo Kolo, Srednja
starejša otroška skupina je
prikazala Strah, Odrasla fol-
klorna skupina Karavanke
Gorenjsko ohcet, KUD Aka-
demska folklorna skupina
Ozara iz Kranja pa je navdu-

ševala s Kostelskimi plesi in
odrsko postavitvijo Abraham.
Nastopajoče sta strokovno
spremljala tudi Nežka Lubej
in Tomaž Simetinger, ki sta
po nastopu v sodelovanju z
mentorji ocenila nastope po-

sameznih skupin. Izbrane se
bodo imele možnost, seveda
na podlagi ogledov tudi dru-
gih območnih srečanj na Go-
renjskem, uvrstiti na regijsko
srečanje otroških in odraslih
folklornih skupin.

POLKA JE UKAZANA
Na tradicionalnem folklornem srečanju Polka je ukazana v Tržiču je nastopilo šest folklornih skupin.

Anka Bulovec

V

Študentje kranjske folklorne skupine Ozara so se predstavili z odrsko postavitvijo Abraham.

AM
C

 S
TU

D
IO

 D
.O

.O
.,

 D
U

N
AJ

S
K

A 
C

E
S

TA
 1

5
8

, 
LJ

U
B

LJ
AN

A

K
U

D
 M

al
i v

rh
, P

od
bl

ic
a 

19
, Z

g.
 B

es
ni

ca



PETEK_01. 04. 2011 23

KULTURA

vtor tokratne raz-
stave, fotograf
Riccardo Busi je
po stroki sicer
doktor političnih

znanosti in je zaposlen kot
predavatelj in inštruktor v
enem pomembnejših evrop-
skih zavarovalnih podjetij, s
fotografijo pa se ukvarja že
več kot petintrideset let. Ak-
tiven je pri italijanski zvezi
za fotografsko umetnost in
je zadolžen za stike s tujino,
prav tako pa je pri Medna-
rodni fotografski zvezi
(FIAP) generalni sekretar.
Tako ga je spoznal tudi
predsednik kranjskega FD
Janez Puhar Vasja Doberlet
in ga povabil k razstavljanju
v Kranju. Kot fotografa ga še
posebej privlačita popotni-
ška fotografija in narava. Po-
gosto vodi delavnice in foto
tečaje na tem področju in
sodeluje s "Panda Photo"
Photographic Agency v
Rimu. Doslej je sodeloval na
več kot tristo dvajsetih raz-
stavah in projekcijah digital-
nih slik ali diapozitivov v Ita-
liji in v tujini, različne žirije

so v ožji izbor sprejele blizu
tisoč del, za katere je prejel
več kot dvesto nagrad. Je no-
silec več najvišjih fotograf-
skih naslovov. 

Pričujoča razstava je pri-
kaz avtorjevega odnosa do
divjih živali v naravi, tako fo-
tografiranje pa je vedno tudi
velik podvig in še večji izziv.
Razstavljene fotografije, ki
so posnete v naravnem oko-
lju, predstavljajo trenutke iz

življenja različnih živali. Iz
njegovih fotografij lahko raz-
beremo vso lepoto in spokoj-
nost narave, hkrati pa spo-
znamo živali v različnih situ-
acijah in razpoloženjskih
scenah. Busi je pri fotografi-
ranju vsekakor potreboval
veliko potrpljenja in spretno-
sti. Enkrat je žival zaradi last-
ne varnosti vseskozi v nape-
tosti, da pobegne pred nevar-
nimi plenilci, drugič vidimo

plenilca, ki išče svojo žrtev.
"Fotografski pristop avtorja
pa ni samo registracija raz-
ličnih dogodkov v naravi,
ampak je tudi kreativno
komponiranje v tem smislu,
da se živali najdejo v svojem
okolju, da je dosežena uskla-
jenost barv in glavnega ob-
jekta in ozadja," je ob razsta-
vi napisal Vasja Doberlet, saj
so nenazadnje fotografije
tudi tehnično odlične. 

POGLED V ”FOTO DIVJINO”
V sredo so v galeriji Kranjske hiše odprli razstavo fotografij divjih živali v naravi z naslovom Narava
italijanskega avtorja Riccarda Busija.

Igor Kavčič

A

The Model 

Kranj

Nagrade za študentsko poezijo

V nedeljo, 3. aprila, ob 19. uri bo v Layerjevi hiši v starem
mestnem jedru Kranja potekala zaključna prireditev KŠK-
jevega Literarnega natečaja za najboljšo poezijo. Na le-
tošnji natečaj je prispelo kar 72 prispevkov, dela pa je
ocenjevala žirija v sestavi Nace Fock, Stanka Hrastelj in
Robert Titan - Felix. Prireditev bo sproščene narave, po-
pestrili jo bodo s kratkim kulturnim programom ter po-
delili denarne nagrade najboljšim. I. K.

Cerklje

Srečanje s Tonetom Partljičem

Danes, v petek, 1. aprila, ob 17. uri bo v Kulturnem hra-
mu Ignacija Borštnika v Cerkljah srečanje s pisateljem,
dramatikom, komediografom, pedagogom in nekdanjim
poslancem Tonetom Partljičem, avtorjem avtobiografije
Hvala vam, bogovi, za te blodnje. I. K.

Kranj

Moj fantič je na Trolsko vandral

Jutri, v soboto, 2. aprila, ob 19.30 bo v Domu krajanov na
Primskovem tradicionalni letni koncert Akademske fol-
klorne skupine Ozara. Kot pravijo, bo letos koncert spet
poseben, pod skupnim naslovom Moj fantič je na Trolsko
vandral bodo namreč člani domače skupine predstavili
plese Kostela, Gorenjske, Dolenjske, v goste pa so pova-
bili tudi folklorne prijatelje iz Avstrije. I. K.

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

Slovensko stalno gledališče Trst

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

Prešernovo gledališče Kranj

Torek, 5. aprila,
ob 18.30 v zgornjem foajeju

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

Gledališče luninega mrka, Tokio, Japonska

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

Grün-Filipičevega priznanja, Šeligove nagrade in nagrade občinstva

Prodaja in rezervacija brezplačnih vstopnic pri blagajni gledališča -
telefon 04/20 10 200 ali preko e-pošte blagajna@pgk.si. Pohitite!
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KUPON ZA TEDEN SLOVENSKE DRAME V PREŠERNOVEM GLEDALIŠČU

Predstava:

Prosimo, obkrožite (1 je najnižja, 5 najvišja ocena):
1 - O groza! Saj niste mislili resno!    2 - Hm, hm. Nič hudega, če pozabim.
3 - V redu. Ni bila slaba predstava.   4 - Obetavno. Zares dobro doživetje.   5 - Odlično!

Ime in priimek:

Naslov:

Telefon:

Ocenjevalni kupon pošljite na naslov: Gorenjski glas, Bleiweisova c. 4, 4000 Kranj.
Upoštevali bomo vse ocenjevalne lističe, ki bodo prispeli do 6. aprila 2011, do 10. ure.

✂

Tudi letos bomo podelili nagrado občinstva  za najboljšo predstavo festivala. Med neanonimnimi
ocenjevalci bomo izžrebali pet prejemnikov abonmaja Prešernovega gledališča Kranj za sezono
2011/2012 in tri praktične nagrade  Gorenjskega glasa.

udi letos so učenci
in učitelji Glasbe-
ne šole Radovljica
začeli delovno in
uspešno. Že janu-

arja sta na državnem citrar-
skem tekmovanju komornih
skupin v Idriji nastopila ci-
trarski duo Zala Bitenc in
Sara Mohorič (srebrno pri-
znanje) in citrarski trio v se-
stavi Ana Ogrin, Anamarija
Noč in Sara Skočir-Kemperle
(bronasto priznanje). Na dr-
žavnem tekmovanju so se
odlično uvrstili učenci har-
monike. V 1. a kategoriji so
prejeli eno zlato plaketo in
drugo nagrado (Tadej Hro-
vat), eno srebrno in eno bro-
nasto plaketo (Klemen Roz-
man in Lovro Mencinger), v
kategoriji 1. b in 1. c pa štiri
srebrne plakete (Filip Baum-
gartner, Gregor Janša, Tomo
Hodžič Černe in Krištof Mi-

kelj). "Dosežki mladih har-
monikarjev kažejo, da ima
Glasbena šola Radovljica
zelo kvalitetne učitelje in da
je pri nas harmonika resnič-
no inštrument z dolgoletno
tradicijo. Čestitke zaslužita
tudi učenca trobente, ki sta
dosegla srebrno (Ahac Kikelj
v kategoriji 1. a) in bronasto
plaketo (Florjan Avsenek v

kategoriji 1. c). Uspeh šole na
letošnjem državnem tekmo-
vanju sta s srebrno plaketo
dopolnila brat in sestra An-
draž in Ana Ristič v kategori-
ji klavir," je še povedala Pe-
ternelova, zadovoljna, ker so
bili letos kar štirje učenci ra-
dovljiške glasbene šole
uspešni na sprejemnih izpi-
tih za srednjo glasbeno šolo:

pianistka Ana Rebeka Kam-
šek, violinistka Ana Prek ter
harmonikarja Gregor Janša
in Krištof Mikelj. Kot pravi
Peternelova, šola s tem pre-
sega svoje zastavljene cilje
pri izobraževanju učencev za
nadaljnje šolanje.

"Prihodnji meseci bodo
prav tako programsko boga-
ti. Že 13. aprila bomo skupaj
z Orgelskim društvom Slo-
venije in Župnijo Lesce orga-
nizirali revijo mladih orglav-
cev. Prireditev bo potekala v
cerkvi v Lescah na novih or-
glah in bo prav gotovo zani-
miv prikaz kakovosti pouka
na tem inštrumentu v Slove-
niji. 15. aprila bosta svoj letni
program dela pokazala Mla-
dinski pihalni in Harmoni-
karska orkestra šole, 5. maja
pa smo v goste povabili Go-
dalni orkester Glasbene šole
Fran Korun Koželjski iz Ve-
lenja, ki bo skupaj z našim
godalnim orkestrom igral v
Radovljiški graščini."

USPEŠNI RADOVLJIŠKI GLASBENIKI
Štirje učenci radovljiške glasbene šole uspešni na sprejemnih izpitih za srednjo glasbeno šolo. 

Marjana Ahačič

T

Citrarski trio v sestavi Ana Ogrin, Anamarija Noč in Sara
Skočir-Kemperle je uspešno nastopil na tekmovanju v Idriji.
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nedeljo ob 18.
uri bo v dvorani
na Češnjici v Že-
leznikih koncert

ob desetletnici Besniškega
kvinteta. Na odru se bo zvr-
stilo okoli petdeset nastopa-
jočih: poleg slavljencev še
njihovi glasbeni in plesni
prijatelji, s katerimi so v pre-
teklosti že sodelovali. To so
Kiki band iz Selc, Duo Lun-
ca, ki ga sestavljata Dolenje-
vaščanki Teja Štalec (citre) in
Brigita Potočnik (violina),
Lovski pevski zbor iz Škofje
Loke, pevka Špela Srečnik iz
Tržiča, besniški rokerji Ku-
mulonimbus, folklorna sku-
pina Mali Vrh Nemilje Pod-
blica in Trio Goveja župca iz
Preddvora, ki je kvintetu ne-
malokrat priskočil na po-
moč, ko so potrebovali za-
menjavo za harmoniko ali
kitaro. Člani napovedujejo
še enega, svetovno znanega
gosta, njegovo ime pa bo do
nedeljskega koncerta ostalo
skrivnost.

"Obeta se pestro praznova-
nje. V Selški dolini smo ga
pripravili, ker imamo tam
največ nastopov, domačini
pa so nas nekako vzeli za
svoje," je povedal Miha Zu-
panc, poleg njega pa Besni-
ški kvintet sestavljajo še Jure
Žagar, Tomaž Bertoncelj ter
bratranca Rok in Domen
Bertoncelj. Dobro jih sicer
poznajo tudi drugod po Go-

renjskem, nastopajo pa tudi
zunaj njenih meja. Da so
fantje pred desetimi leti
sploh začeli igrati skupaj, je
'kriva' Besničanka Vikica Ra-
kovec, ki je iskala glasbenike
za svojo 60-letnico. Njeno
praznovanje je pomenilo za-
četek vzpona besniške naro-
dno-zabavne glasbe, kvintet
pa je začel postajati vse bolj
priljubljen.

Desetletnico bo praznoval
pod sloganom Življenje po-
deželskih plejbojev ali Tuje
hočemo, svojega ne damo.
"Podeželski plejboji so glavni
na vasi, a zadnji v mestu, po-
leg tega pa, saj veste, o glas-
benikih krožijo številni stere-
otipi, povezani z ženskami ...

In zakaj Tuje hočemo, svoje-
ga na damo? Bolj kot lastno
glasbeno ustvarjanje so nam
blizu dela iz glasbene zaklad-
nice drugih avtorjev, ki jih po
lastni interpretaciji posredu-
jemo publiki," je pojasnil Zu-
panc. Njihov repertoar obse-
ga zabavne in narodnozabav-
ne skladbe. Od slednjih naj-
več igrajo Avsenikove, pa
tudi skladbe Alpskega kvinte-
ta, Štirih kovačev, Ansambla
Lojzeta Slaka ... Besniški
kvintet skorajda ne ustvarja
avtorske glasbe, ima zgolj tri
lastne skladbe. "Menimo, da
sta v narodnozabavnih okvi-
rih brata Avsenik v prvih de-
setih letih muziciranja nare-
dila večino, kar se narediti

da. Če bi delali po njihovem
kopitu, ne bi bili izvirni, ne
želimo pa med vso današnjo
navlako nekvalitetnih skladb,
narejenih kot po tekočem
traku, postaviti še naših. Vsi
člani kvinteta imamo službe,
z glasbo se ne ukvarjamo
profesionalno, eden ali dva
nastopa na teden pa zadošča-
ta, da igramo, kar nam je
všeč, in to zaradi veselja in ne
le zaradi materialnih potreb.
Sicer pa stalno skušamo na-
predovati v igranju na različ-
ne inštrumente in bogatiti
repertoar s skladbami različ-
nih zvrsti," je še povedal Zu-
panc. Kvintet ima od vsega
začetka enako sestavo, na kar
so člani še posebej ponosni. 

GLAVNI NA VASI
Besniški kvintet bo v nedeljo v Železnikih praznoval desetletnico delovanja. Fantje so prireditev
poimenovali Življenje podeželskih plejbojev ali Tuje hočemo, svojega ne damo!

Ana Hartman

V

iro Mikič je
prepoznaven
p r e d s t a v n i k
letnika 1971 v

Kranju. Priljubljen med pri-
jatelji, skoraj vzoren oče
hčerke in sina, soprog na
dolge proge in ubogljiv sin
ter poslušen brat. Zaposlen
je v Škofjeloškem Tehnoser-
visu kot vodja prodajnega
programa Perkins in je stro-
kovnjak za dizelske in plin-
ske motorje, zato ga služba
vodi po širni Evropi. Kadar
je doma, je najraje med svo-
jimi najbližjimi ali pa na ko-
lesu s prijatelji. Žena Rena-
ta pravi, da jo je vedno spo-
štoval in znal nasmejati do

solz. Ponosna je nanj pred-
vsem zaradi njegove ljubez-
ni do hčere in sina.

Prijatelji zanj pravijo, da je
magnet, ki privleče nase vsa-
kogar, ki le ima potrpljenje
za poslušanje njegovih dol-
gih zelo duhovitih zgodb iz
vsakdanjega življenja. Prija-
telji imajo najrajši tiste, ki so
povezane z njegovim delom
v Nemčiji. Te bi, kot pravijo,
moral spraviti na papir oz. v
knjigo. Ko pride taka cifra, ki
ni ne lepa ne grda, je čas, da
povabiš vse tiste, za katere
veš, da te imajo radi, in z nji-
mi nazdraviš za vsa lepa leta,
ki še pridejo, pravi Miro in
dodaja, da mora potrkati na
les, ker je preživel zelo lepih
štirideset let. Njegov življenj-
ski moto je: dobro se ti zme-
raj vrača, zato ne izgubljaj
časa za zamere.

MIRO IN NJEGOVIH 
ŠTIRIDESET LEPIH LET

Vsem ljubiteljem umetnostnega filma 
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PLANET TUŠ KRANJ

datum naslov filma

����!�"�## SVET JE VELIK IN REŠITEV SE 
SKRIVA ZA VOGALOM

#!��!�"�## DEKLE Z ZMAJSKIM TATUJEM

"#��!�"�## DEKLE, KI SE JE IGRALO Z OGNJEM

"	��!�"�## DEKLE, KI JE DREGNILO V OSJE GNEZDO

05.05.2011 +/34�7��89;�<=7�93�;87>/�/?9@7

12.05.2011 UBIL SEM SVOJO MAMO

19.05.2011 NIKOLI NISVA ŠLA V BENETKE

26.05.2011 8<+/=/3@/��3/H7?3<4��

02.06.2011 $9=Q�8?/4/3/W/3@7

Besniški kvintet ima od vsega začetka enako sestavo, na kar so člani še posebej ponosni.
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Novorojenčki

Minuli teden smo na
Gorenjskem dobili 40
novih prebivalcev.
V Kranju se je rodilo 17
dečkov in 15 deklic. Naj-
težji je bil deček, ki je
tehtal 4520 gramov, naj-
lažjemu pa je tehtnica
pokazala 2500 gramov.
Na Jesenicah so se rodi-
le 3 deklice in 5 dečkov.
Najlažja je bila deklica,
ki je tehtala 3160 gra-
mov, najtežjemu dečku
pa je tehtnica pokazala
3830 gramov.

Braco Cvjetičanin 

M

Miro Mikič je zelo rad v
kolesarski družbi.



ako lepo jutro. Spa-
ček je "redi" in mi
še toliko bolj, saj
nam je v dveh dneh

uspelo razrešiti skorajda
brezupen položaj. Pri vseh
svojih novinarskih izkuš-
njah še danes, skoraj dve leti
potem, ne vem natančno,
kako popisati občutek sreče,
ko smo po vsem, kar se je
zgodilo, vendarle "v enem
kosu" lahko nadaljevali naše
potovanje. Pravzaprav je od
tedaj naprej, ko je razneslo
motor, vse šlo kot po maslu.
Hmmm, ali obstaja kakšen
izraz za "pozitivnega murp-
hyja"? 

Za naše potovalne razme-
re in "bolj na izi lajf" spakira-
mo relativno zgodaj, zato se
od Slavca, ki je v ponedeljek
bil že v polnem delovnem za-
gonu, poslovim kar po telefo-
nu. "Slavko, hvala za vse, pri
meni imaš bonus, oglasi se
kaj v Kranju, kadar boš v Slo-
veniji," mu rečem, on pa od-
vrne, da smo tudi pri njem v

Stryiju vedno dobrodošli, pa
ne zato, ker bi morali spet kaj
popravljati. "Srečno pot in pri-
dite še kdaj na obisk." Ključe
pustimo pri mehanikih, ki so
prav tako že prihajali v službo.
Poklical sem tudi našega kon-
zula Borisa v Kijev in mu po
mobilcu predvajal predenje
motorja. Ne vem, kako bi se
mu zahvalil, pa me kar on

prekine in pove, da so konzu-
li in ambasadorji po svetu
zato, da pomagajo državlja-
nom Slovenije, če se jim kaj
nepredvidenega zgodi. Da je
tudi to njihova služba. Če so
vsi taki, vedno dam glas za
njih, si mislim in sedem v
spet polno naloženega spačka. 

Naš načrt za ponedeljek je
bil pogumen, do večera priti
na Poljsko do Krakowa in ne-
kje ob cesti proti Katowicam
mrkniti za par uric. Štiristo
do petsto kilometrov. No,
naša predvidevanja so se po-
kazala za zmotna, spregledali
smo namreč, da med Ukraji-
no in Poljsko obstaja še meja,
ki je, kot smo spoznavali kas-
neje, nekaj res posebnega. 

Naš prvi cilj pa bo kakopak
Lvov ali Lviv, kot se reče po
ukrajinsko. Mesto kakih se-
demdeset kilometrov od
Stryija in kakih štirideset od
meje s Poljsko. Aljažev mo-
tor lepo teče, nič ne zaosta-
jam. Nasprotno imam obču-
tek, da nam gre še bolje, kot
s starim motorjem. 
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Javni uslužbenec

Javni uslužbenec sedi v kuhinji, pije kavo in bere ča-
sopis. Žena vsa zgrožena vpraša: "Kaj danes ne greš v
službo?" Mož ves prestrašen: "Jebemti, sem mislil, da
sem že."

Katastrofa in škoda

V šoli se učijo zahtevnejše izraze. Učiteljica vpraša, kaj
je to "katastrofa". Janezek pravi: "Katastrofa bi bila, če
bi zajec prišel v vrt in obgrizel solato." "Ne, Janezek, to
bi bila "škoda". Katastrofa bi bila na primer, če bi str-
moglavilo vladno letalo s predsednikom in vsemi člani
vlade in bi vsi umrli. Si razumel razliko?" Janezek: "Ja."
Čez nekaj dni pride šolski inšpektor kontrolirat znanje.
Vpraša: "Kdo mi lahko razloži, kaj je katastrofa?"
Janezek ponosen: "Katastrofa bi bila, če bi strmoglavilo
vladno letalo z vsemi člani vlade in bi vsi umrli."
"Odlično razumeš pojme." Janezek pa še doda: "Am-
pak ne bi pa bila to škoda. Škoda bi bila, če bi zajec v
vrtu obgrizel zelje." 

Klima in klimakterij

Vstopi gospa v najboljših letih v restavracijo, sede za
mizo in vpraša natakarja Hasa: "A lahko vključite klimo,
zelo mi je vroče." "Seveda gospa, ni problem," odgo-
vori Haso. Po petnajstih minutah gospa spet poklice
natakarja in ga prosi: "A lahko izključite klimo, zebe
me." "Seveda gospa, ni problem," odgovori Haso.
Pol ure kasneje gospa spet pokliče natakarja in mu
reče, naj vključi klimo, ker ji je spet zelo vroče, in Haso
spet odgovori, da sploh ni problem. Vse to za drugo
mizo opazuje Suljo. Pokliče Hasa in ga vpraša: "Zakaj
dovoljuješ, da te ta ženska vseskozi nekaj zajebava, da
vključi klimo, pa izključi klimo, pa spet vključi ...?"
"Ah, saj jaz njo zajebavam. Mi sploh nimamo klime."

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:

aj veste, kako je bilo z
Lesijem, kamorkoli
so ga poslali, prodali,
odstavili, od povsod

je prišel nazaj. Tako kot tisti
pes, ki ga je oče Josipa Broza
Tita prodal za meter drva, pa
je vedno prišel nazaj. Hja, tale
Tito je imel že v genih iznaj-
dljivost. Tako pa je tudi z ne-
katerimi znanimi Slovenci iz
sveta politike, športa, umet-
nosti ... itd., iznajdljivost ima-
jo že v genih. Pod skupnim
geslom "Lesi se vrača" se je
danes tako na pota stare slave
vrnilo nekaj znanih Sloven-
cev, ki so v zadnjem času iz-
stopali, odhajali, se poslavljali.

Zoran Thaler se bo tako vr-
nil v politiko. Zjutraj se je na-
mreč pojavil v Državnem zbo-
ru, češ da ga je prijatelj Borut
spet poslal na igrišče, ga na-
stavil za poslanca, medtem ko
je Mirana Potrča poslal na
klop, naj se malo odpočije.
Človek pri teh letih res ne
more biti celo tekmo v igri. 

Vrnil se je tudi Srečko Prija-
telj, sicer ne kot polnopravni

poslanec SNS, ampak kot na-
domestni član predsednika
Zmaga Jelinčiča. Kadar sled-
nji ne bo imel časa, se bo torej
Srečko preko videokonferen-
ce ali skypa oglašal neposred-
no iz koprskega zapora. Kot
smo izvedeli, je že prijavil
ustavno spremembo z dikci-
jo, v zaporih bi spet morali do-
voliti pitje Donata, saj ta, kot
vemo, odpira.

Vrnil se bo Primož Peterka.
Kot je povedal, se je skakalne-
mu športu odpovedal samo v
času poletov in do konca mar-
ca. Zdaj, ko prihaja pomlad, je
namreč začutil, da je spet zelo
"poskočen". Plastika absolut-
no ne pride v poštev, zato bo
čez poletje treniral le po ženi-
nih navodilih. 

V smučarijo pa se vrača tudi
Petra Majdič. Vendar pa se je
odločila, da ne bo več tekla, saj
je tekaški šport preveč napo-
ren. Ko je rekla, čas je, da se
oddahnem, je mislila resno,
zato se je že priključila v slo-
vensko moško veleslalomsko
ekipo. Zaenkrat vozi še na te-
kaških smučeh, kljub temu pa
je bila na zadnjem testiranju
hitrejša od Aleša Gorze.

Kot smo izvedeli, se je vrnil
tudi Boško Šrot. Potem ko je
iz protesta dve leti odklanjal
Laško pivo in prav tako Uni-
on, ter konzumiral samo
Karlovačko pivo, smo ga da-
nes nekaj minut po deseti
uri videli z Bandidos Ice v ro-
kah.

V narodnozabavne vode se
vrača tudi nekdanji Prešer-
nov nagrajenec Vinko Glo-

bokar. Sprejeli so ga v enem
od gorenjskih narodnoza-
bavnih bandov pod prisego,
da ne bo igral na pozavno,
rog ali trobento. 

Na riževa polja pa se je vr-
nil tudi eden najboljših Kitaj-
cev, ki je kdajkoli prestopil
prag naše malobratske re-
dakcije, nezamenljivi lovec
na daljave oziroma jerebičke,
moj prjatu Ju Wan.

Mali Brat

S

Igor Kavčič

K

Darja in Aljaž sta prevozila že 5000 kilometrov. Okrogli
številki seveda sledi "štempelj". Če nanj pozabiš, kot sem
jaz pred dvema dnevoma, se namreč lahko zgodi kaj 
nepredvidenega. 

Lvov po ukrajinsko

LESI SE VRAČA
Ekskluzivna novica. Pod geslom "Lesi se vrača" se bo danes zgodilo nekaj pomembnih vrnitev 
naših politikov, športnikov in druge vrste umetnikov na svoje stare, nove stare oziroma kakršne 
koli pozicije. 

S spačkom do Kijeva in nazaj (77)

SMER LVOV 
Ponedeljek se je začel v vsem svojem sijaju. Skupaj z avtom v enem kosu naprej proti Lvovu.
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Vijolica 65"

Spet se obračam na vas in vas
prosim, ali mi lahko pomaga-
te iz stiske. Proti mojemu pri-
čakovanju se mi je vse v hipu
sesulo. Ali bo ta ljubezen še
prava in iskrena? Bom res
kdaj zmogla narediti usodni
korak, kako bodo to sprejeli
otroci? Ali mi bo v tem letu
uspelo kupiti avto? Kaj pa pri
financah, lahko pričakujem
dobre spremembe? Lepo vas
pozdravljam z željo, da bi še
naprej lahko prebirali vaše
spodbudne besede.

Ljudje obračamo, Bog obr-
ne, radi pravijo nekateri. Kar
se vam je v hipu sesulo, naj
vas ne potre, ampak še bolj
potrdi dejstvo, da je vse
minljivo. Sreča nikoli ne
čaka dolgo časa, zato jo mo-
ramo takrat, ko se nam na-
smehne, hitro sprejeti, brez
omahovanja. V ljubezni ste
imeli trenutna nesoglasja, ki

so bila splet okoliščin, na
katere se ni dalo vplivati.
Ljubezen je prava in čeprav
mislite drugače, še vedno
iskrena. In da, usodni korak
boste zmogli narediti sami.
Včasih je dovolj že najmanj-
ša malenkost, ki zaniha en
konec tehtnice, in pade od-
ločitev. To se bo zgodilo v
vašem primeru. Zavedajte
se, da, kar vas čaka, je lahko
le še dobro, saj slabše tako
ali tako ne more biti. Sčaso-
ma bodo tudi otroci sprejeli
vašo odločitev in še naprej
se boste dobro razumeli.
Sin dokonča fakulteto in v
ljubezni ga čaka sreča. Hče-
ri vidim nosečnost in selitev
v prihodnjem letu. Pot, ki je
pred vami, je prostrana in
vam nudi vse možnosti.
Avto vam uspe kupiti v me-
secu avgustu ali oktobru in
z nakupom boste zadovolj-
ni. Finance se začnejo obra-
čati na bolje že v tem obdo-

bju. Želim vam veliko pogu-
ma! Srečno.

"Bambus"

Pišem vam prvič v upanju,
da boste odgovorili tudi na
moja vprašanja. Zanima me,
kako mi kaže v prihodnosti
glede ljubezni. Bo prišel tudi
zame čas, ko bom koga spo-
znala, ali mi je pač usojeno
biti sama. Sem preveč izbirč-
na ali celo prezahtevna ose-
ba, saj pri vsakem nekaj naj-
dem, da stvar ne funkcionira.
Zanima me tudi glede služ-
be, kako mi kaže in, ali se mi
mogoče obeta kakšna poviši-
ca pri plači. Trenutno imam
tudi nekaj finančnih težav,
mi jih bo uspelo rešiti? Kaj pa
prijateljici, s katerimi se dru-
žim, sta res to, za kar se izda-
jata ali pa me samo izkoriš-
čata? Za odgovor se vam že
vnaprej lepo zahvaljujem in
vam želim vse dobro.

Najlepše obdobje v ljubez-
ni vas čaka v tem poletju.
Enostavno še ni bil pravi
čas za metuljev let, niti ni
bilo prave osebe. Niste
prezahtevni in ne kritični,
samo dobro veste, kaj ho-
čete, in s tem ni nič naro-
be. Zveza, ki je pred vami,
bo zvesta in trajna. Zaljub-
ljeni boste in spet najdete
srečo v majhnih stvareh, ki
so pomembne. V službi
imate lepe spremembe in
tudi povišica se vam kmalu
obeta. Možna je tudi spre-
memba delovnega mesta,
seveda na boljše. Finančne
težave rešite, brez skrbi.
Prijateljici, s katerima se
družite, sta pravi prijatelji-
ci. Dvomi niso potrebni.
Lepo se imejte.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Uživali boste z zavestjo, da je življenje prekratko, da bi se
obremenjevali z nepomembnimi zadevami. V vsem 
tednu boste skušali čim več storiti za sebe, tako na
duhovni ravni kot tudi drugače. Darilo vas bo presenetilo
bolj, kot si mislite.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Ker ste zadnje čase kar precej počivali in ste taka in dru-
gačna opravila prelagali, je čisto razumljivo, da boste
morali pošteno zavihati rokave, če boste hoteli ujeti vse
zamujeno. Ker ste včasih še preveč redoljubni, vam to ne
bo naredilo večjih težav.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Tista odločitev, ki vam jo bo narekovalo srce, bo prava. A
vseeno boste za kar nekaj časa obstali na križišču, ne 
vedoč, katera stran je prava. Poslovna odločitev se vam
bo dobro obrestovala, tako da ne boste poplačani samo
za naprej, ampak tudi za nazaj.

Rak (22. junija - 22. julija)
Kovali boste načrte o prihodnosti. Prav vse boste hoteli
spremeniti. Tudi o samem prijateljstvu in nasploh o
ljudeh, ki vas obkrožajo, boste dobili drugačno mnenje.
Zavest, da pa čisto sami ne moremo biti, vas bo še
pravočasno ustavila. 

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Nekdo vas bo zaman opozarjal in vam z dobrim 
namenom hotel razložiti dejstva, a vi ne boste sposobni
sprejeti nobene informacije, oziroma nasveta. Ne bo 
jasno, ali je to le trma ali pa nepopustljivost, kar je skoraj
isto in spet ne.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Cel teden boste prekipevali od pozitivne energije, ki jo
boste prenašali na vse, ki bodo v vaši bližini. Za izvor 
dobre volje boste vedeli vi in tudi nekdo drug. Ljubezen,
ki jo boste občutili, je lahko trajna, če boste le hoteli.
Četrtek bo vaš dober dan.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Kot ponavadi boste tudi tokrat izdelali popolni načrt. A
malo vseeno bodite pozorni. Lahko pride do nepričako-
vanega zapleta. Večje škode ne bo, le sam čas realizacije
se vam bo prestavil. Dobili boste dobro sporočilo in bili
zelo presenečeni.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Situacija, v kateri se boste znašli, bo pozitivna za vas, 
le reševala se ne bo tako hitro, kot si boste zamislili.
Poglobiti se bo treba v bistvo in vsako stvar reševati 
posebej. V ljubezni se že nekaj časa počutite osamljeni in
izgubljeni, sami naredite korak naprej.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Poravnali boste stare dolgove. Dober občutek vas bo 
motiviral na celi črti. Polni energije se boste podali novim
zmagam naproti. Poslovno boste več kot zadovoljni. V
ljubezni boste sprva skeptični, a na koncu vas le premaga
radovednost. 

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Če imate kakršnekoli namene, da bi se spustili v resno
zvezo in se s tem tudi ustalili, boste imeli te dni čudovito
priložnost. Sicer pa, le zakaj ne? Dogodka, ki vam bo
razburil življenje, ne boste mogli nadzorovati, čeprav bi
radi. Imeli boste dober nakup.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Prehitro boste zapravili denar, ki ste ga naknadno 
zaslužili, a nikar se ne obremenjujte preveč, tako kot 
je prišel, bo tudi odšel. Prijatelje boste zasuli z nasveti 
in pozabili, da ima vsakdo rad malo zasebnosti. Vikend
bo pester in zanimiv ...

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Zaradi preobremenjenosti boste začasno izgubili nadzor
nad situacijo. Nekaj časa boste zato stali na mrtvi točki 
in nič se vam ne bo dalo dopovedovati. Šele novice ob
koncu tedna vas bodo sprostile in spet bo vse v redu.
Težave v hipu izginejo.

Sanjalo se mi je, da sem med
množico ljudi - na odprtem
prostoru, vse naokrog blago-
dejen občutek in glasba: slo-
venska himna. Nihče od
množice ljudi ni zraven pel -
jaz sem pela potiho - v mislih.
In nikogar, prav nikogar ni-
sem poznala. In tistih, ki so
muzicirali, tudi nisem videla,
samo slišala. In bilo je tako
prelepo - vse okrog cvete, ne-
žno vijolične barve. Zares so
bile prelepe sanje - in barve
tudi. Meni se namreč vedno
sanja v barvah. Duška

Draga Duška,
sanje o množicah ljudi so
na splošno zapletene in jih
je težko razvozlati, saj zveči-
ne zrcalijo številne strani
naše osebnosti. Ponavadi se
v sanjah pojavi takrat, ko
smo nezavedno obremenje-

ni z vsakdanjikom, ki nas
začenja "nažirati" in dolgo-
časiti. Množica je iz tega vi-
dika notranji klic duše po
večji svobodi izražanja, po
spremembi in odkrivanju
novega in nepoznanega.
Morda si se naveličala eno-
ličnega dela in si želiš um-
sko zahtevnejših nalog od
tistih, ki ti jih sedanja vloga
omogoča. Morda se je ruti-
na tako vrasla v tvoje življe-
nje, da pri opravljanju svojih
nalog ne čutiš več veselja in
izziva. Nekako si zaspala,
vendar si ne znaš prav po-
magati in vpeljati potrebnih
sprememb. V tebi je veliko
"tujih ljudi" oz. neodkritih in
neizraženih talentov in vsi
imajo pravico do glasu in
prostora v tvojem življenju.
Nihče iz množice ni pel na-
glas. Stala si sredi množice

in potiho, le "v mislih" pela
zraven. Ta scena izraža, da
si po naravi sicer upornik,
kljub temu pa si iz določe-
nih razlogov ne upaš upreti
ustaljenim načinom delova-
nja, tako kot bi ti ustrezalo.
Morda se skušaš preveč pri-
lagajati svoji okolici in lju-
dem, ki te obdajajo iz pre-
prostega strahu pred ne-
sprejemanjem. Morda do-
puščaš, da te tok kar nosi
skupaj z drugimi, brez kritič-
nega vprašanja, ali ti to v
resnici ustreza ali ne. Mno-
žica zrcali tako tudi razme-
re, ki zavirajo tvoje samoiz-
ražanje in preprečujejo "po-
beg". Začni se zavedati šte-
vilnih sposobnosti, ki spijo v
tebi. Če se želiš razviti kot
osebnost, si boš morala
vzeti čas za izražanje lastnih
in ustvarjanje novih inte-

resov. Premagaj strah pred
tujim in nepoznanim in spo-
znaj, da se tu skrivajo velike
možnosti, ki bodo spreme-
nile in obogatile tvoje življe-
nje do neslutenih razsežno-
sti. Barvna simbolika v tvo-
jih sanjah ni naključje. Vijo-
lična je sestavljena barva in
njen pomen morava iskati
najprej pri njenih primarnih
barvah. Sestavljena je iz rde-
če, ki simbolizira kri in srce
in iz modre, ki simbolizira
dušo in duha. Z modro barvo
povezujemo religioznost,
duhovne cilje in osebnostno
zrelost. Modra spodbuja k
umirjanju, sproščanju in
večjemu razmišljanju o sebi
in svojih željah. Rdeča barva
pa simbolizira akcijo, ener-
gijo, strast in veselje do
uresničevanja lastnega po-
slanstva. Vijolična je torej
simbol duhovne strasti in živ-
ljenjske odgovornosti. Pred-
stavlja nežen opomin, da si
ustvarjena za večje naloge,
kot si jih sama postavljaš. 
Želim ti vse najlepše! 

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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NAGRADNA KRIŽANKA

1., 2. in 3. praktično nagrado podeljuje podjetje AMC 
Ljubljana, tri nagrade prispeva tudi Gorenjski glas.
Rešitve križanke (nagradno geslo, vpisano v kupon iz križanke)
pošljite na dopisnicah do srede, 13. 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.

K nam prihaja največji plesni spektakel turške skupine Fire of Ana-
tolia s predstavo Troja, ki velja za eno izmed najstarejših in najbolj
poznanih zgodb človeštva. Predstava, v kateri nastopa več kot 50
plesalcev, se lahko pohvali z več kot 2000 kostumi, ki tehtajo 2
toni in pol, z 200 pari plesnih čevljev, s 5400 urami za pripravo
glasbe, plesalci so porabili 7200 ur vadbe za dovršenost pred-
stave, Trojanski konj pa je visok kar 8 metrov. K blišču predstave
pa dodajo svoje še pestri kostumi zgodovinskih bojevnikov ter 
zapeljivi gibi trebušnih plesalk.
Zgodba o Troji je ena izmed najstarejših zgodbic, stara vsaj toliko
kot zgodbe v Svetem pismu. Zgodba, ki jo je zapisal Homer v 
svojih nesmrtnih epih Iliada in Odiseja, je bila preoblikovana v 
skrivnostno avanturo, ob kateri so bili zgodovinski pisci najbolj 
radovedni skozi vso zgodovino. Heinrich Schliemann, nemški 
arheolog, je potešil to radovednost in ustvaril iz mita resnično 
zgodovino. Plesna skupina Fire of Anatolia daje življenje mitu o 
Troji in tako predstavlja 3000-letno nesmrtno zgodbo umetnosti. 
Zgodba v predstavi Troja je ena izmed najlepših ljubezenskih
zgodb, prepletena z vojno. Le kdo ne pozna zgodbe o Parisu, 
trojanskem princu, ki se zaljubi v najlepšo žensko na svetu po 
imenu Helena, jo ugrabi in tako sproži 10-letno obleganje Troje, ki
pripelje do uničenja tega zgodovinskega mesta? V nesmrtnem
zgodovinskem epu se bojujeta Parisov brat Hektor, veliki bojevnik,
ter neranljivi Ahil. Lepa svetlolasa Helena pripade Parisu, kot je 
bilo od Bogov določeno, in tako pripelje do uničenja Troje. 
Vabljeni na največji plesni spektakel Troja in bodite del 
veličastne antične predstave, kjer se prepletajo sanje in 
resničnost, starodavni mit in resnična zgodovina.
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nedeljo je bila v
Železnikih tradi-
cionalna priredi-
tev ob materin-
skem dnevu Pe-

sem srca, ki jo pripravljajo
Agencija Media butik, Javni
zavod Ratitovec in Radio
Sora. Občinstvu v športni
dvorani se je najprej predsta-
vil ansambel Jeglič iz Selške
doline, o katerem bo v prihod-
nosti bržkone še veliko slišati.
Da se v glasbi ne gre bati za
podmladek, je dokazal tudi
ansambel Viharnik, ki se mu
je v eni od skladb pridružil
mladi harmonikar Gašper
Vodlan, sicer sin vodje tega
priljubljenega ansambla iz
kamniškega konca. Daniel
Rampre je nase opozoril v

lanski sezoni šova Slovenija
ima talent, nad njegovo izved-
bo Cockerjevih skladb pa so
bili navdušeni tudi poslušalci
v Železnikih. Za častitljivih 45
let glasbenega ustvarjanja je
čestitke prejel Alpski kvintet,
ki sredi maja na Bledu pri-
pravlja tudi jubilejni 25. Alp-
ski večer. Z novo uspešnico
Žensko srce se je predstavila
Manca Špik, že tradicionalno
dobro voljo pa so iz Dolenjske
prinesli člani ansambla Po-
gum, ki za v jeseni napovedu-
jejo novo zgoščenko. Da je bil
letošnji materinski dan nekaj
posebnega, je voditeljici kon-
certa Saši Pivk Avsec priznala
Saša Lendero, saj ta dan, od-
kar je tudi sama mamica, do-
življa čisto drugače kot prej.
Koncerta se nista mogla ude-
ležiti Slavko Ivančič, ki je za-
radi težav z zdravjem do na-

daljnjega odpovedal vse kon-
certe, in Miran Rudan.

V sklopu kulturnega praz-
nika občine Bohinj pa je pre-
teklo soboto Glasbeno druš-
tvo Bohinj v sodelovanju s Pi-
halnim orkestrom Jesenice
pripravilo kulturni večer in-
strumentalne glasbe in petja
z naslovom Dalmatinski 
večer, na katerem sta ob do-
mačih ansamblih, to je Pihal-
nem orkestru Jesenice-Kran-
jska Gora in Godbi Bohinj,
nastopila še dva hrvaška an-
sambla: Gradska glazba Pag
in Klapa Sol, prav tako s Paga.

Od glasbe pa še k preobra-
zbi. Deset izžrebancev iz vse
Slovenije je bilo v okviru na-
gradne igre Aktiva nagraje-
nih s popolno stilsko preob-
razbo; oblekli so jih v ljub-
ljanskem Emporiumu, v fri-
zerskem salonu Prestiž v Ra-

dovljici pa so jim uredili pri-
česke ter poskrbeli za nego
rok in nohtov. Znani radov-
ljiški frizer Enes Feratovič je
tako v petek sedmim da-
mam in trem gospodom
uredil in prenovil pričeske,
medtem ko jih je Marjana
Ašanin skrbno naličila in po-
skrbela za nego rok in noh-
tov. Styling je vodila stilistka
Danaja Vegelj. Nagrajenci so
bili s celotno stilsko prenovo
zelo zadovoljni.

Predvčerajšnjim pa smo v
studiu telesne estetike Steli-
nea v Kranju naleteli na ne-
kdanjo atletinjo Britto Bilač.
Pri njih oblikuje in razvaja
svoje telo: poleg vadbe na po-
sebni napravi si privošči tudi
nego obraza, masažo, ured-
itev frizure in make-upa. V
studiu sicer v četrtek priprav-
ljajo dan odprtih vrat.

DRUŽABNA KRONIKA

Britney Spears sama na turnejo

Čeprav je pevka Britney Spears napove-
dala, da se ji bo na njeni prihajajoči tur-
neji pridružil tudi Enrique Iglesias, se to
ne bo zgodilo. Britney naj bi za ABC v od-
daji Dobro jutro, Amerika celo rekla, da
bosta imela turnejo skupaj, vendar je
njegov predstavnik za stike z javnostjo

dejal, da sta se sicer o tem res nekaj pogovarjala, vendar
je ostalo le pri pogovarjanju. Iglesias je trenutno na tur-
neji po Evropi, Britney pa turnejo začenja junija v Kali-
forniji.

George Clooney bo morda pričal 

Vse skupaj se zdi kot triler, v katerem naj
bi nastopil tudi George Clooney (49).
Pred kratkim sta se namreč on in njego-
vo dekle Elisabette Canalis znašla na
seznamu možnih prič v primeru razvpi-
tega italijanskega seksualnega škandala,
kjer sodijo Berlusconiju (74) zaradi pla-

čevanja spolnih uslug mladoletnici. Po besedah mlade
Maročanke, ki obtožuje Berlusconija, naj bi se igralec in
njegovo dekle udeležila iste večerje. Clooney se izjavi
čudi, njegovo dekle pa zanika, da bi sploh bila kdaj na
kakšni tovrstni premierjevi večerji oziroma zabavi.

Reese Witherspoon se je poročila 
z Jimom Tothom

Oskarjevka Reese Witherspoon (35) se je
uradno poročila pred dobrim tednom,
izbranec pa je bil hollywoodski agent Jim
Toth (40). Poročila sta se na njenem po-
sestvu v Kaliforniji. Poroke sta se udele-
žila tudi njena otroka Ana (11) in Deacon
(7) iz prvega zakona z Ryanom Phillipp-

em, s katerim sta se ločila pred petimi leti in sta bila 
poročena sedem let.

Hrvaški Porin 2011

Med letošnjimi nominiranci za glasbene
oziroma diskografske nagrade, že osem-
najstega porina, najdemo Gibonnija, sku-
pino Jinx, TBF, Matija Dedića, Let 3 ... Naj-
več nominacij imajo letos Jinxi - kar enajst,
predvsem po zaslugi zadnjega albuma
Diksilkend, sledi jim Gibonni s svojo To-

leranco, pa tudi TBF-ovci se niso odrezali slabo. Gibonni
ima deset nominacij, TBF pa sedem ter še tri dodatne.

OD GLASBE DO PREOBRAZBE
V Železnikih je odmevala pesem srca, v Bohinju je potekal Dalmatinski večer, 
obiskali pa smo tudi stilsko preobrazbo.

VRTIMO GLOBUS

A. H., M. A.

V

Koncert v Železnikih je začel domači ansambel Jeglič. Nastopil je tudi ansambel Viharnik iz Kamnika.

Saša Lendero pravi, da materinski dan doživlja čisto 
drugače, odkar je tudi sama mamica.

Gradska glazba Pag je v soboto nastopila v Kulturnem domu
Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. / Foto: Marjana Ahačič

V studiu telesne estetike v Kranju svoje telo oblikuje in 
razvaja tudi nekdanja atletinja Britta Bilač. / Foto: Matic Zorman

Stilsko preobrazbo nagrajencev je s prenovo pričesk 
zaključil radovljiški frizer Enes Feratovič. / Foto: Marjana Ahačič 

Naročnike Gorenjskega glasa vabimo, da se udeležite malo 
nenavadnega dogodka, na katerem si boste lahko ogledali 
knjige in če vam bo kakšna še prav posebej všeč, jo boste lahko
brezplačno odnesli s seboj. Večino knjig, predvsem monografij,
ki jih bomo postavili na ogled, je prispeval Janez Bohorič, ki bo
na tem dogodku prav tako navzoč. Povedal nam bo kakšno 
zanimivo zgodbo, povezano s posamezno knjigo. Če boste
želeli, se vam bo v knjigo tudi podpisal.

Vabimo vas, da se nam pridružite v sredo, 13. aprila, od 14.
do 16. ure v avli Gorenjskega glasa. Do takrat prav lep 
pozdrav!
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Knjižni sejem na Gorenjskem glasu - 
podarjamo knjige
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MEDIA NEPREMICNINE d.o.o., 
Koprska 94, Ljubljana, 

tel: 051 686 320 ( Karmen ) 

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

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

ZA ZNANE STRANKE IŠČEMO VEČ 
STANOVANJ IN HIŠ NA GORENJSKEM.

Posredujemo pri prodaji/nakupu, 
najemu /oddaji vseh vrst 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, Kidričeva, trisobno 82 m2, visoko
pritličje, let. 1955, cena 103.000 EUR.
Možna menjava za garsonjero.

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.

MALI OGLASI, UVG

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

STANOVANJE, v pritlični stavbi, 70
m2, z garažo, Kokrica, 115.000 EUR,
☎ 040/733-888 11001680

ODDAM

1,5-SOBNO stanovanje, novogradnja,
vsi priključki, Medvode - Preska, cena
po dogovoru, ☎ 041/234-696

11001687

ENOSOBNO stanovanje v Bohinju,
opremljeno, dolgoročni najem, pred-
plačilo, cena 160 EUR/mesec, ☎
041/723-824, po 14. uri, oz. sms in
pokličem nazaj 11001631

2 SOBNO stanovanje v Kranju, v bliži-
ni zdravst. doma, za daljše obdobje, ☎
04/20-21-518, 051/375-200 11001678

VELIKO, svetlo dvosobno stanovanje,
73 m2, Balos 3, Tržič, ☎ 04/596-13-
65 11001639

NAJAMEM

GARSONJERO ali enosobno stanova-
nje, Kranj z okolico, ugodno, ☎
070/223-828 11001620

HIŠE
PRODAM

1/2 stanovanjskega dvojčka v Škofji
Loki, ☎ 051/388-822 11001661

HIŠO z vrtom v Kranju, 8 sob, 2 kopal-
nici, 2 garaži, cena 265.000 EUR, ☎
041/947-677 11001718

STAREJŠO hišo, na Visokem pri Kra-
nju, obnovljena, 230 m2 zemljišča, ☎
040/322-309 11001335

ODDAM

HIŠO ali stanovnje v bližini letališča Br-
nik, ☎ 041/707-636 11001656

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

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

Izvedba celovitih geodetskih 
storitev po ugodnih cenah:
■ geodetski načrti
■ ureditev meje (dela meje)
■ izravnava meje
■ parcelacije (delitev, združitev)
■ označitev meje v naravi
■ evidentiranje zemljišča pod 

stavbo
■ sprememba bonitete zemljišča
■ vpis stavbe in dela stavbe v 

kataster stavb
■ zakoličbe objektov, komunalnih 

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

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v
III. nadstr. izmere 73,80 m2, l. izgr.
1965, obnovljeno l. 2005 (kopalni-
ca, WC, CK na plin, instalacije v ku-
hinji in kopalnici) vpisano v ZK,
klet, balkon, cena 119.000,00 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-

t M
M

T F

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 vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po
meri. 
POSLOVNI PROSTOR - 
PRODAMO
Kranj, Savska cesta, tlorisa 364
m2 na parceli velikosti 884 m2, l.
izgr. 1959, višina stropa 5 m, 
objekt je možno uporabljati 
za različne dejavnosti, urejen do-
stop 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.

www.gorenjskiglas.si

DIETRICHSTEINERHOF
HOTEL & RESTAURANT
9583 Faak Am See / 
Bače ob jezeru
T: 0043 54 2254 0
office@dietrichsteinerhof.at
www.dietrichsteinerhof.at

Za poletno sezono od 20. aprila 
do 31. oktobra iščemo
1 dobro kuhinjsko pomočnico 
od 15. do 22. ure, z delovnimi
izkušnjami, do 45 let

1 pomočnico pri pomivanju posode 
od 18. do 22./23. ure, z delovnimi
izkušnjami, do 45 let 

1 pomočnico za likanje in šivanje
z delovnimi izkušnjami, do 50 let,
dvakrat na teden  

Trikrat na teden 
Hišnika / do 60 let 

Delavcem omogočamo prenočišče,
prehrano, plačilo po dogovoru in 
sezonsko premijo.
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POSESTI
PRODAM

PARCELO v Sori pri Medvodah, z
gradbenim dovoljenjem za dvojčka, ☎
051/388-822 11001659

PARCELO pri Škofji Loki, s papirji za
gradnjo, ☎ 051/388-822

11001660

NJIVO, ravna, sončna lega s kozol-
cem, Lancovo pri Radovljici, velikosti
1400 m2, cena 5000 EUR, ☎
051/255-377

11001630

ODDAM

ZELENJAVNI vrt pri Kranju, ☎
040/522-153

11001689

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

DOBRO vpeljan sončni studio, ☎
041/738-050 11001701

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

LOKAL v najožjem centru Kranja, Pre-
šernova 15, 30 m2, ☎ 041/535-000

11001637

PICERIJO v Škofji Loki, ☎ 051/388-
822 11001658

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

11000480

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

MITSUBISHI colt CZ3, 1.3, letnik
11/05, 70 KW, 105.000 km, bele bar-
ve, 2. lastnik, 5.200 EUR, ☎
040/684-092

11001677

OPEL vectra 1.9 diesel, 1. lastnik, 1.
reg.15.12.2005, servisiran, še v ga-
ranciji, garažira, prevoženo 112.000
km, kovinsko siv, ☎ 040/391-296

11001654

VW polo clasic 1.6, letnik 1997, 1.
lastnik, garažiran, ☎ 040/711-173

11001653

MOTORNA KOLESA
PRODAM

LITA platišča za mercedes-benz z gu-
mami in vijaki 195 55 R15, ☎
051/664-223 11001614

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
PODARIM

BARVNI TV Gorenje, ekran 56 cm, ☎
04/25-23-094, 031/827-094

11001693

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

VARILNI aparat Tig, 160 A, z malo je-
klenko in avtomatsko masko, brezhib-
no, cena po dogovoru, ☎ 040/806-
277 11001697

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

10 M SUHIH bukovih drv, ☎
030/345-570 11001625

OSTREŠJE, izdelano za brunarico ali
drvarnico, 3.5 x 4.5 m, s kritino Bra-
mac, novo, cena 550 EUR, Stane, ☎
041/744-680

11001632

ZIDARSKE bankine, ponte, deske in
plohe, ☎ 04/25-03-088, 031/343-
161

11001629

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

OKNO, naravni les, dvojna zasteklitev,
2.10 x 1.20, primeren za brunarice, ☎
040/332-590

11001618

KURIVO
PRODAM

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

11001665

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

11001666

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

11001563

STANOVANJSKA
OPREMA
VRTNA OPREMA
PRODAM

VRTNA miza in klopi z naslonjali iz ma-
sivnega lesa, nova, ugodno, ☎
041/665-360 11001712

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

11001669

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

MLADIČKE angleški koker španjel z
rodovnikom, zlato rjave barve, ☎
041/502-949

11001686

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

KIPER prikolico Tehnostroj, 3 tone, ☎
031/311-417

11001635

PREKUCNI transportni plato Creina,
☎ 040/244-758

11001679

SEKULAR za žaganje drv z mizo in ko-
ritom, ☎ 031/812-210

11001628

TRAKTOR Zetor 6911, dobro ohra-
njen, ☎ 040/128-893

11001684

TRAKTORSKO frezo ali menjam za
kultivator, ☎ 04/53-38-244

11001711

VRTAVKASTO brano Cimos 3 m in tro-
silec umetnega gnoja 600 l., ☎
041/687-523

11001709

KUPIM

OBRAČALNIK tračni Sip 220 ali 224,
široka kolesa, dobro ohranjen, ☎
04/25-22-610, 041/229-159

11001626

SUŠILNICO za sadje in mesarsko me-
soreznico, ☎ 041/608-765

11001617

TRAKTOR Zetor, Ursus ali IMT, ☎
070/521-564

11001624

TRANSPORTNI trak, ☎ 041/293-
776 11001713

PRIDELKI
PRODAM

DOMAČA jabolka, Pokopališka  pot 7,
Naklo, ☎ 04/25-78-450

11001650

GOVEJI hlevski gnoj, možnost dosta-
ve, ☎ 031/676-235

11001672

JABOLKA (bobovec), za jelo, namaka-
nje, sadni sok ali kis, lahko tudi zme-
ljem, ☎ 04/23-41-880, po 18. uri

11001715

JEDILNI krompir desiree in frisia, ☎
041/558-711

11001641

JEDILNI krompir, rdeč in bel ter za na-
daljnje sajenje, ☎ 04/23-12-355

11001675

JEDILNI krompir, beli in rdeči ter krm-
ni krompir, ☎ 031/585-345

11001694

KROMPIR jedilni in krmni, ☎
040/355-865

11001646

KROMPIR za sajenje - desire, ☎
030/360-400 11001657

KROMPIR kifeljčar, ☎ 041/347-243
11001682

KROMPIR za krmo, ☎ 041/273-579
11001683

KROMPIR za nadaljnje sajenje fijana in
desire, ☎ 031/811-855

11001695

PŠENICO, ječmen, oves in koruzo ter
bukova drva 2. vrste, ☎ 041/820-487

11001674

SEMENSKI krompir, beli in rdeči,
ostanek semena, ☎ 040/607-451

11001645

SILAŽNE bale, 2. in 3. košnje, okolica
Vodic, ☎ 041/267-340

11001627

SREDNJEPOZNI, beli semenski
krompir in kifeljčar ter suhe hrastove
plohe, ☎ 040/623-359

11001681

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

11001487

VINO - cviček, ☎ 041/205-743
11001696

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 OSLIČKA in žrebičko haflinger s pa-
pirji, ☎ 031/311-872

11001670

BIKCA simentalca, ☎ 031/378-922
11001708

ČB BIKCA, starega 10 dni, ☎
040/235-738 11001691

ČB BIKCA, starega 1 teden, ☎
031/387-440 11001703

JAGNJETA za zakol - ugodno, ☎
04/25-51-171, 051/410-138

11001705

JALOVO kravo simentalko, staro 3
leta, za meso, ☎ 04/57-43-391,
040/841-391

11001642

KRAVE po izbiri, ☎ 041/710-738
11001692

KRAVO simentalko s teletom (starim 1
teden), ☎ 051/397-221

11001622

KRMNI krompir, ☎ 041/891-416
11001704

KUNCE - orjak, mladiče, stare 4 me-
sece in samico z mladički, ☎ 04/23-
11-176 11001623

NESNICE rjave, grahaste, črne pred
nesnostjo. Brezplačna dostava na
dom. Vzreja nesnic Tibaot, ☎
02/582-14-01

11001638

PUJSKE za nadaljnjo rejo ali za odoj-
ke, ☎ 04/25-61-427

11001644

PUJSKE za nadaljnjo rejo, od 30 do
100 kg, cena od 2,50 do 2,70 EUR,
☎ 041/315-454

11001652

TELIČKO limuzin, mesne pasme, ☎
041/589-884

11001633

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
031/854-443

11001688

KUPIM

6 MESECEV staro telico simentalko,
☎ 040/128-123

11001676

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 031/572-647

11001619

BIKCA simentalca ali mesne pasme,
starega do 10 dni, ☎ 04/53-15-574

11001621

BIKCA, težkega od 200 do 300 kg, ☎
04/25-21-182 11001662

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 031/678-062

11001690

KRAVO simentalko, visoko brejo, ☎
04/25-21-341 11001643

OSTALO
PRODAM

ALUMINIJASTE valovitke za kritje ko-
zolca, rabljeno, ☎ 040/951-707

11001685

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

HONORARNO zaposlimo sodelavca
v lesni proizvodnji. Simon Rakovec
s.p., Javornik 3, Kranj, ☎ 040/716-
322

11001612

BAR MONIKA išče dekleta za delo v
strežbi. Možnost zaposlitve, ostalo po
dogovoru, Šipec Monika s.p., Veleso-
va 56 a, Cerklje, ☎ 040/330-060

11001634

PICOPEK z izkušnjami dobi delo. Pi-
cerija pod Gradom, Viljemina Dolhar
s.p., Koroška c. 26, Tržič, ☎ 04/59-
62-055, 041/216-019

11001699

REDNO ali študentsko delo v strežbi
dobi dekle. Klub Kovač, Andrej Marin-
šek s.p., Glavna c. 1, Naklo, ☎
031/339-003

11001671

V STREŽBI dobi delo gospodična/go-
spa, zaželene so delovne izkušnje. Pi-
cerija pod Gradom, Viljemina Dolhar
s.p., Koroška c. 26, Tržič, ☎ 04/59-
62-055, 041/216-019

11001700

ZAPOSLIMO kuharja - picopeka za
pomoč med vikendi. Intertrend, d.o.o.,
Hotemaže 50, Preddvor, ☎ 041/692-
821

11001716

SERVISERJA tovornih vozil z izkušnja-
mi zaposlimo. Nudimo dobre delovne
pogoje in možnost napredovanja. Za-
želen izpit C in E kategorije. Štempihar
Slavko s.p., Poslovna cona  A12, Šen-
čur, ☎ 041/484-041

11001698

ZAPOSLIMO varilca, oblikovalca
kovinskih izdelkov. Zaželena izobra-
zba oblikovalec kovin, lahko tudi de-
lavec brez poklica. Pisne ponudbe:
Koselj Duplje, d.o.o., Zg. Duplje 91,
4203 Duplje, ☎ 031/619-282,
Miha

11001636

IŠČEM

IŠČEM DELO - kot inštruktor matema-
tike in fizike za OŠ in SŠ, ☎ 041/736-
894 11001615

IŠČEM DELO - pomoč na domu, moja
zanesljivost in prijaznost v pozitivnih
pogledih, ☎ 051/256-605

11001651

IŠČEM DELO - refleksna masaža sto-
pal, ☎ 031/548-477 11001710

EKONOMSKI teh. išče delo v admini-
straciji, računovod., tajništvu, recepci-
ji, trgovini, ☎ 051/428-551 11001613

STORITVE
ODDAM

RENT- A - KOMBI : potniški 8+1 in to-
vorni, 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,
tel.: 59-55-170, 041/733-709; žaluzi-
je, roloji, rolete, lamelne zavese, 
plise zavese, komarniki, markize,
www.asteriks.net 11001667

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, 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

11001616

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

11001649

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

11001520

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

11001668

HIŠNA opravila, urejanje okolice 
ter prevoze, ☎ 040/854-655,
www.stular-sp.si 11001640

IZVAJAM vsa gradbena dela, adapta-
cije, notranje omete vseh vrst, fasade,
hitro in poceni, Sopaj, d.o.o., Sr. Bit-
nje 31, Žabnica, ☎ 041/583-009

11001648

IZVAJAMO vsa gradbena dela in fasa-
de ter notranje omete, adaptacije in
urejanje dvorišč, Čendrimi, d.o.o.,
Žabnica 47, Žabnica, ☎ 041/878-
386 11001663

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

11001562

OBNOVA kipercilindrov za tovornjake
in traktorje ter ostala hidravlika na 
delovnih strojih. Kovinostrugarstvo 
Pavel Obolnar s.p., Lončarska steza
10, Ljubljana, ☎ 01/23-16-669

11001706

OBREZOVANJE sadnjega drevja, živih
mej, podiranje dreves ter odvod obre-
zanega materiala. Vincencij Šubic s.p.,
Zg. Bitnje 141, Žabnica, ☎ 051/413-
373

11001606

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

IŠČEM

IŠČEM prijazno gospodinjo za po-
spravljanje doma, z lastnim prevozom,
☎ 041/612-620

11001673

IŠČEM izvajalca za izgradnjo zidane
kleti do prve plošče. Za informacije in
ponudbe sem dosegljiv na, ☎
alen9olevic@gmail.com

11001702
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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
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ZASEBNI STIKI
MLAJŠI moški si želi iskrene, trajne
ljubezni. Odgovorite, ne bo vam žal, ☎
041/959-192

11000077

SEM OČE - vdovec, redno zaposlen.
Živim na manjši kmetiji in za resno zve-
zo iščem pošteno žensko - nekadilko.
Če imaš veselje do življenja na deželi,
šteješ do 46 pomladi in imaš resen na-
men, napiši pismo pod, šifra: SKUPNA
POMLAD

11001655

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

11000076

OBVESTILA
PODPISANI Jože Kern, Tenetiše 47A,
Golnik dovoljujem košnjo, oddajo v na-
jem ali drugo razpolaganje s parcelami
svojega deleža 58 % Jakobu Kernu,
Tenetiše 6, Golnik

11001647

RAZNO
PRODAM

SADILEC krompirja ASK-2, silažne
bale in slamo v okroglih balah, ☎
04/23-11-964 11001714

VEČJO kočo za psa, domače žganje
ter vložene in suhe jurčke, ☎
041/597-933 11001707
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V SPOMIN

Minilo je žalostno leto, odkar nas je 29. marca 2010 zapustil
nepozabni sin, brat in ati

David Bučan
Hvala vsem, ki postojite ob grobu in mu prižgete svečko.

Za njim žalujoči: mami Jelka, oče Jože, otroci Tara, Tea in Tilen
ter brat Boris z družino
Britof, 29. marca 2011

OSMRTNICA

V 91. letu starosti je umrl 

Franc Selak
po domače Kovačev Francel, 

krojač v pokoju z Dolenje Dobrave 31 

Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v soboto, 2. aprila 2011, ob 16. uri v Gorenji vasi. 
Do pogreba bo od 9. ure dalje ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. 

Žalujoči: žena Albina, sinovi Branko, Miha in Izidor z družinami

V ponedeljek, 4. aprila 2011, bodo minila tri leta, odkar je umrla 

Ivanka Kern
Jakovčeva Ivanka iz Spodnjih Bitenj

Vsem, ki obiskujete njen grob in jo imate v lepem spominu,
iskrena hvala.

Vsi njeni

ZAHVALA

V 85. letu nas je zapustila

Ivana Eržen
rojena Peternelj, iz Zg. Besnice

Najlepše se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste nam stali ob strani ter nam na kakršen
koli način pomagali v času njene dolgotrajne bolezni in slovesa.
Posebna zahvala gre zdravici dr. Mariji Ravnihar, Patronažni
službi ZD Kranj in družini Gačeša.
Vsem iskrena hvala!

Žalujoča hčerka Anica in sin Janko z družinama
Zg. Besnica, 29. marca 2011

Svojo življenjsko pot je sklenila naša upokojena sodelavka

Jožica Kejžar
Ohranili jo bomo v trajnem spominu.

Zavarovalnica Triglav, d. d.
Območna enota Kranj

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

Alojza Selška
1932 - 2011, Sp. Jezersko 2 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče
ter spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala gasilcem za pogreb-
ni sprevod in poslovilni govor ob odprtem grobu. Zahvala gospo-
du župniku J. Hamu za opravljeno pogrebno mašo. Hvala oseb-
ju Bolnišnice Jesenice, pevcem, pogrebni službi Navček, troben-
taču za melodijo ter sosedom Tomič za nesebično pomoč. Vsem
imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njegovi
Jezersko, marec 2011

Ljubezen, ki v srcu prebiva,
prijatelje zveste uči,
da zemlja le truplo pokriva,
a duše nam smrt ne umori.

ZAHVALA

Nepričakovano sta nas 
zapustila mož in oče

Štefan
Volčjak

in

hčerka 

Mija Jakin 
roj. Volčjak

Minevata dve leti, odkar nas je zapustila naša ljuba žena, mami
in stara mama

Jožica Zupan
rojena Bogataj

Naš dom je prazen in otožen, glas tvoj se več ne sliši, a beseda
tvoja še v nas živi. Hvala vsem, ki se je spominjate, postojite ob
njenem grobu in prižigate sveče.

Vsi njeni
Rupa pri Kranju, april 2011

Življenje gre na videz dalje, 
a vsaka pot nas h grobu pelje,
kjer so pokopane sanje
in grenka solza pade nanje.

V SPOMIN

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem, 
ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani, podarili cvetje, sveče, darovali 

za svete maše in ju pospremili na njuni zadnji poti.

Ohranili ju bomo v lepem spominu.

Vsi njuni
Virmaše, Nova Gorica

Naša solza ti bo grob rosila,
dokler nas smrt ne bo združila. 

V SPOMIN

ZAHVALA

www.gorenjskiglas.si
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Milan Kneževič, Zasip:

"Zdaj smo nekje na sredini
krize, najhujše nas še čaka.
Najhuje bo do prihodnje po-
mladi, potem bi se stanje že
lahko začelo izboljševati.
Krize nisem občutil, ker sem
delal v dobrem podjetju."
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Marko Kos, Bled:

"Kriza še ni za nami, najhuj-
še morda že, vendar zgodbe
še ni konec. Države, ki imajo
že dlje časa kapitalizem, so
precej na boljšem kot mi, saj
razpolagajo z dobrimi me-
nedžerji, ki jih pri nas ni."

Sašo Šuligoj, Podreča:

"Gospodarska kriza še zda-
leč ni za nami in nas naj-
huje še čaka. Oba s partneri-
co imava službo in zato
krize ne čutim tako, kot če
bi kdo od naju ali celo oba
izgubila delo."

Boštjan Juvan, Zagorje:

"Menim, da nas najhujše še
čaka. Jaz krize nisem obču-
til, mi je pa hudo za ljudi, ki
so v podjetju delali trideset
let, potem pa so izgubili
službo. Ponekod sta ostala
brez dela celo oba zakonca."

Nataša Šmid, Radovljica:

"Menim, da nas najhuje še
čaka. Gospodarstvo se ne
razvija, tovarne se zapirajo,
ljudje nimajo dela in vse več
je brezposelnih. Ob tem je
vsakomur jasno, da to ni
dobro za prihodnost."

Napoved za Gorenjsko

Danes zjutraj in dopoldne bo zmerno oblačno, čez dan se bo
razjasnilo. V soboto in nedeljo bo sončno in čez dan toplo. 
V gorskem svetu se bodo razvili posamezni kopasti oblaki.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Marjana Ahačič

Kranj - Na okrožnem sodiš-
ču v Kranju se je včeraj za-
ključil dokazni postopek v
tožbenem zahtevku ministr-
stva za kulturo, ki želi razve-
ljavitev sporazuma med dr-
žavo in župnijo Bled oziro-
ma nadškofijo Ljubljana v
zvezi z Blejskim otokom.
Leta 2008 podpisani spora-
zum med ministrstvom za
kulturo in župnijo Bled na-
mreč določa, da se župnija
odpove denacionalizacijski
zahtevi za vrnitev Blejskega
otoka v naravi, država pa ji je
z njim vrnila preostale tri ob-
jekte na otoku in ji otok dala
v brezplačen najem za 45 let.

Včerajšnja obravnava na
sodišču se je začela s porav-
nalnim narokom, ki je bil,
tako kot lanska mediacija,
neuspešen. Državno pravo-
branilstvo, ki zastopa Minis-
trstvo za kulturo, vztraja na
tožbi za ugotovitev ničnosti
sporazuma, blejska župnija
in ljubljanska nadškofija pa
sta prepričani v njegovo ve-
ljavnost. Državna pravobra-
nilka Valerija Šter je na obrav-
navi tudi predlagala, da se iz
postopka izvzame nadško-

fija Ljubljana, saj naj bi bili
po oceni pravobranilstva
stranki v sporazumu le žup-
nija Bled in Republika Slove-
nija, nadškofija pa je k spora-
zumu dala le soglasje. Od-
vetnika župnije Bled in nad-
škofije Ljubljana se s predlo-
gom nista strinjala, sodnica
Janja Roblek pa je z obrazlo-
žitvijo, da gre pri sporazumu
za pravni posel, kjer so ob-
veznosti strank med seboj
tako prepletene, da je mogo-

ča le enaka rešitev za vse
udeležence sporazuma, pri-
trdila toženi strani in po pre-
gledu listin zaključila posto-
pek. O sporu bo sodišče iz-
dalo sodbo v roku tridesetih
dni. 

Medtem ko državna pra-
vobranilka Šterova postopka
ni želela komentirati, je od-
vetnik župnije Bled in nad-
škofije Ljubljana Marko Zu-
pančič dejal, da sicer upajo,
da sodišče ne bo ugodilo tož-

benemu zahtevku ministr-
stva za kulturo, in da bi 
akt, ki se ga s tožbo izpodbi-
ja, ostal v veljavi. "Zagotovo
pa je, da se postopek ne bo
zaključil v tej fazi, ampak 
se bo nadaljeval na višjem
sodišču in morda celo višje.
V takšnih postopkih je na-
mreč eden od udeležencev
vedno nezadovoljen s sodno
odločbo in postopek nadalju-
je. Predvidevam, da bo tudi
tokrat tako."

Nas najhujše 
še čaka?
Špela Grahek

Slovenijo pretresa gospo-
darska in socialna kriza. Ne-
kateri pravijo, da je najhuje
že za nami, spet drugi so
prepričani, da nas najtežji
časi še čakajo. Za mnenje o
tem smo povprašali tudi ne-
kaj mimoidočih.
Foto: Anka Bulovec

Odvetnika župnije Bled in nadškofije Ljubljana Marko Zupančič in Damjan Korošec sta 
prepričana, da se bo pravdanje ne glede na izid tokratne tožbe nadaljevalo na višjih ravneh.

Jesenice

Kosilo za tuje delavce

Prostovoljci iz Dobrodelnega društva UP Jesenice so prejš-
njo soboto, ob Dnevu za spremembe, pripravili akcijo z na-
slovom Kosilo za migrantske delavce. V samskem domu na
Prešernovi cesti na Jesenicah so 52 tujim delavcem s Kosova,
iz Makedonije, Bosne in Hercegovine, Romunije in Bolgarije
prinesli kosilo, mednje pa so razdelili tudi pakete z življenj-
skimi potrebščinami. "Delavcem smo ponudili kvaliteten
obrok, saj je pomanjkanje močno načelo tudi njihovo zdrav-
je. Skrajni čas je, da se spremeni režim delovnih migracij in
se odpravi brezvestno izkoriščanje teh ljudi," je ob tem pove-
dala vodja akcije Faila Pašić Bišić iz društva UP. U. P.
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Prostovoljci, ki so sodelovali v akciji pomoči tujim delavcem. 

Kranj

Prvi sveženj informativnih izračunov dohodnine

Davčna uprava je včeraj, 31. marca, na naslove 502.144 
zavezancev poslala informativne izračune dohodnine za
leto 2010. Če se zavezanci z informativnim izračunom 
strinjajo, bo izračun v tridesetih dneh postal odločba. 
Izračunu bo možno ugovarjati do 3. maja, rok za doplačilo
dohodnine je 2. junij, preveč plačano dohodnino bodo 
zavezanci prejeli na račune 27. maja. C. Z.

Podkoren

Na cesti do Korenskega sedla delna zapora

Na odseku ceste Korensko sedlo-Podkoren bo do 15. maja
letos zaradi del delna zapora ceste. Promet bo potekal eno-
smerno in ga bodo urejali s semaforjem ali z delavci. C. Z.

Sporazum o Blejskem
otoku na sodišču 
Sodba o veljavnosti sporazuma, ki ga je glede Blejskega otoka pred dvema letoma s cerkvijo sklenila
država, bo izdana v mesecu dni, pravdanje pa se bo skoraj zagotovo nadaljevalo. 
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