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Gorenjci pogosto 
k zdravniku
Gorenjska se zgolj z 1,7 zdravnika na
tisoč prebivalcev uvršča pod sloven-
sko povprečje, redkeje se zdravimo v
bolnišnicah, bolniški stalež na Go-
renjskem je med najnižjimi, vendar
pa zdravnike obiskujemo pogosteje
kot v povprečju v Sloveniji.
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AKTUALNO

Danes ter jutri in v nedeljo bo
prevladovalo sončno vreme. 
Ponekod pod Karavankami bo
pihal severni veter. V nedeljo bo
nekoliko hladneje. 

VREME

jutri: sončno ..
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Zaradi gradnje 
tudi na cesto
Postopka v zvezi z izdajo gradbenega
dovoljenja za večstanovanjske objek-
te na Rodinah sta zaradi vložene tož-
be na upravnem sodišču. "Če ne
bomo mogli drugače preprečiti grad-
nje, bomo pa legli na cesto," pravijo v
civilni iniciativi.

4

GORENJSKA

V dvajsetih letih od dveh
do dva tisoč zaposlenih
Bahtijar Bajrović Bato, ustanovitelj
Skupine Sportina, pravi, da je lahko
podjetje zgolj uspešno ali neuspešno.
"Mi smo uspešni, tudi zato, ker dela-
mo z dobrim namenom, brez zavest-
nih napak in s korektnostjo v poslu."

16, 17

Bo po sporu ostal 
le kup sveč? 
Na dvorišču podjetja Plastkom na Je-
senicah je devetsto ton odpadnih na-
grobnih sveč, predelava stoji, delavci
so na borzi. Razlog: spor med Inter-
serohom in Plastkomom o ceni pre-
delave.

32

ZADNJA

64 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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Simon Šubic

Kranj - Volivci bodo na refe-
rendumu odločali, ali so za
uveljavitev zakona o malem
delu, ki ga je državni zbor
sprejel 16. novembra 2010. V
Moravčah bodo v nedeljo iz-
vedli tudi predčasne volitve,
na katerih bodo volivci izvoli-
li nov občinski svet. Za štiri-
najst svetniških mest se pote-
guje 76 kandidatov iz osmih
strank in neodvisnih list.

Namen zakona o malem
delu je, tako vlada, da uredi
občasne oblike dela, ki jih ni
mogoče urediti v zakonu o
delovnih razmerjih in se

opravljajo preko napotnice
(t. i. študentsko delo). Zakon
naj bi vsem, ki opravljajo ob-
časna dela (poleg študentov
tudi upokojencem in brez-
poselnim), omogočil primer-
ljive pravice iz socialnih za-
varovanj in s tem ustrezno
varnost na trgu dela. Z zako-
nom  želi vlada tudi zmanj-
šati obseg dela na črno.

Pobudniki referenduma
so po drugi strani prepriča-
ni, da so spremembe na trgu
dela nujne, a ne na način,
kot ga predvideva zakon o
malem delu, ker da ta prina-
ša preveliko fleksibilnost in s
tem manj socialne varnosti.

Ena največjih bojazni na-
sprotnikov zakona je, da bo
malo delo resno ogrozilo
redne zaposlitve. 

Pripravimo pa se lahko že
na nove referendume. Še le-
tos bodo izvedli referendum
o pokojninski reformi, v to-
rek je 31 poslancev SDS in
SNS vložilo zahtevo za raz-
pis zakonodajnega referen-
duma o zakonu o prepreče-
vanju dela in zaposlovanja
na črno, ki omejuje medso-
sedsko pomoč, ustavno so-
dišče pa presoja tudi o zahte-
vi za izvedbo zakonodajnega
referenduma o noveli zako-
na o arhivih. 

Referendum, v Moravčah tudi volitve
V nedeljo bodo volivci že petnajstič v samostojni Sloveniji povabljeni na 
referendum. Izrekali se bodo o malem delu.

V sredo in četrtek je potekalo predčasno glasovanje o referendumskem vprašanju. / Foto: Tina Dokl

Leto LXIV, št. 28, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Boštjan Bogataj

Jesenice - "Delavci Hidrie
Rotomatike želimo pošteno
živeti od svojega dela, živimo
pa slabo," o odločitvi za stav-
ko pravi sindikalist Andrej
Robič. Plač niso uskladili že
več kot tri leta, do nedavnega
zaposleni niso imeli niti
opredeljenega zneska plače,
v osnovno plačo so jim šteli
tudi dodatek za popoldansko
delo. "Delodajalec, ki spoštu-
je svoje zaposlene, naj jih
tudi ustrezno plača!" še pra-
vi. S plačne liste zaposlene-
ga, ki smo jo prejeli, je jasno,
da je prejel 539 evrov neto
plače, o tem pa se s pogajalci
sindikati niso pogovarjali. Ta
plača tudi dokazuje, da v Hi-

drii nekaterim ne izplačujejo
niti minimalne plače.

Sindikat je tudi ugotovil,
da lahko delavec z nočnimi

izmenami in dodatkom za
nočno delo dobi skoraj ena-
ko plačo kot sodelavec brez
nočnih izmen in pribitka.

Zato 120 sodelavcev Hidrie
Rotomatike na Jesenicah za-
hteva dvig osnovne plače za
proizvodne delavce s 592 na
748 evrov in sorazmeren
dvig drugih plač. Spremem-
bo naj bi obračunali že pri
aprilskih plačah. Poleg tega
zahtevajo še sto evrov bruto
lokacijskega dodatka. "V Hi-
drii menimo, da je edini
pravi način za reševanje to-
vrstnih vprašanj odprta ko-
munikacija med zaposleni-
mi, žal pa je eden od sindi-
katov (preostali trije sindika-
ti stavke ne podpirajo) izbral
obliko komuniciranja, ki ne
ščiti, temveč ogroža delovna
mesta," na stavko odgovarja-
jo v Hidrii.

Ne bodo delali za mizerne plače
Člani in članice sindikata Hidrie Rotomatike na Jesenicah so za ponedeljek napovedali začetek stavke.
Razlog: plače nižje od minimalnih. V Hidrii pravijo, da s tem sindikat ogroža, ne pa ščiti delovna mesta.

Sindikati bodo s 120 delavci na Jesenicah od Hidrie 
Rotomatike s stavko zahtevali primerne plače. / Foto: Tina Dokl � 7. stran

Igor Kavčič

Kranj - Z izbranimi prizori iz
štirih za Grumovo nagrado
nominiranih besedil in po-
delitvijo nagrad najboljšim
se je v sredo v Prešernovem
gledališču v Kranju končal
41. teden slovenske drame.
Že petič je Grumovo nagra-
do prejel Matjaž Zupančič,
tokrat za besedilo Shocking

Shopping, najboljša uprizo-
ritev tekmovalnega progra-
ma je po mnenju strokovne
žirije Hlapci/Komentirana
izdaja v izvedbi Prešernove-
ga gledališča in Anton Pod-
bevšek Teatra Novo mesto,
isto predstavo pa so med
vsemi na Tednu slovenske
drame za najboljšo izbrali
tudi gledalci.

Zupančič petič, Hlapci dvakrat 

Nagrajenci: (z leve) režiser Matjaž Berger, dramaturginja
Marinka Poštrak in dramatik Matjaž Zupančič / Foto: Tina Dokl

� 23. stran
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Velikonočna razstava 

Kot vsako leto vas tudi letos vabimo, da se s svojimi izdelki
udeležite velikonočno-spomladanske razstave v avli Gorenjske-
ga glasa. Razstavo bomo s skupnimi močmi postavljali v pone-
deljek, 18. aprila, v dopoldanskem času. S seboj prinesite izdel-
ke, ki so kakorkoli povezani z veliko nočjo ali pomladjo, zažele-
na je tudi dekoracija iz narave, kot so veje, mah in rože. Vsak
razstavljavec bo imel na razpolago mizo velikosti 80 x 80 cm,
ki jo bo lahko okrasil po svojem okusu. Razstava bo predvido-
ma na ogled do petka, 6. maja. Še prej pa vabljeni v avlo na raz-
stavo mandal, ki jih je naslikala umetnica Tatjana Ferengja.

Simon Šubic

Kranj - Ministrica za lokalno
samoupravo in regionalni
razvoj Duša Trobec Bučan se
je v torek udeležila izredne
seje sveta gorenjske regije,
na kateri se je z gorenjskimi
župani največ pogovarjala o
regionalizaciji in decentrali-
zaciji Slovenije. Poudarila je,
da predlog ustanovitve po-
krajin še ni izdelan in da so v
ta namen v državnem zboru
ustanovili delovno skupino,
v kateri usklajujejo stališča
predstavniki vseh strank z
namenom dokončnega obli-
kovanja političnega konsen-
za. Ko bodo stranke dosegle
dogovor o nalogah in številu
pokrajin, pa se bo začelo tudi
usklajevanje z občinami, je
razložila. 

Osnutek pokrajin po vzoru
škofij, na katerem ni Gorenj-
ske, je le eden od 31 idejnih
osnutkov, o katerih se pogo-
varja delovna skupina, je raz-
ložila ministrica. Skupaj z
vodjem delovne skupine, dr-
žavnim poslancem Vilijem
Trofenikom, sta prepričana,
da je ustanovitev šestih po-
krajin najbolj primerna reši-
tev, med njimi pa naj bi bila

tudi Gorenjska. "Kot sem že
povedala, si bom kot Gorenj-
ka prizadevala za gorenjsko
pokrajino, kot ministrica pa
se bom trudila za političen
konsenz in ga tudi zagovarja-
la, ko bo dosežen," je dodala
ministrica. 

Župani so ministrico opo-
zorili, da mora biti eden od
ciljev pokrajin tudi raciona-
lizacija stroškov javne upra-
ve. "Cilj uvedbe pokrajin je,
da smo z njimi bolj učinko-

viti, razmišljati pa moramo
tudi, kako zmanjšati stroške
birokracije," je tako dejal
škofjeloški župan Miha Ješe
in nekoliko provokativno
predlagal ustanovitev vzorč-
ne pokrajine (morda Koro-
ške) ter na njenem primeru
ugotoviti, ali je projekt sploh
izvedljiv. "Ustanovitev
vzorčne pokrajine ni racio-
nalna, saj bi bili njeni stro-
ški previsoki," mu je odgo-
vorila ministrica. 

Državni poslanec in župan
občine Gorenja vas-Poljane
Milan Čadež je ministrico
obvestil, da so gorenjski žu-
pani redko tako enotni kot pri
zahtevi za ustanovitev gorenj-
ske pokrajine. Opozoril je
tudi na specifiko Gorenjske,
ki se srečuje z drugačnimi
problemi kot ravninski del
države. Med drugim imajo
občine precejšnje stroške z
zimsko službo in vzdrževa-
njem cest, urejanjem hudo-
urnikov in zemeljskih plazov,
veliko sredstev namenjajo
šolskim prevozom. "Tudi
takšne specifične probleme
je treba upoštevati pri usta-
navljanju pokrajin," je dejal. 

Kranjski župan Mohor
Bogataj je po srečanju oce-
nil, da si gorenjski župani
želijo svojo pokrajino, so pa
nekoliko skeptični, ali bo re-
gionalizacija sploh sprejeta.
Po njegovem mnenju bi lah-
ko v pokrajini občine uskla-
dile številne službe na po-
dročju urejanja prostora, od-
padkov, inšpekcije in revizi-
je ter s tem zmanjšale stro-
ške. Tudi od predloga vlade
pričakujejo, da se stroški za
javno upravo s pokrajinami
ne bodo povečali.

Pokrajin naj bo šest
Šest pokrajin bi bila najprimernejša rešitev, sta na srečanju z gorenjskimi župani razmišljala ministrica
za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Duša Trobec Bučan in državni poslanec Vili Trofenik. 

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme TANJA KLEMENČIČ iz Bohinja.

Si želite brezplačno knjigo?

Veliko zanimivih knjig vas bo čakalo v sredo, 13. aprila, od
14. do 16. ure v avli Gorenjskega glasa. Najboljše pri vsem
je, da bodo vse knjige brezplačne. Če vas bo katera še pose-
bej pritegnila, jo boste lahko odnesli s seboj. Hvaležni smo
Janezu Bohoriču, ki je prispeval večino knjig za knjižni se-
jem in bo takrat tudi z nami. Prijazno 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.

✂

Z gorenjskimi župani sta se o regionalizaciji Slovenije
pogovarjala ministrica Duša Trobec Bučan in poslanec Vili
Trofenik. / Foto: Gorazd Kavčič

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Društvo Zdravo me-
sto je pred kratkim v Kranju
gostilo Igorja Šoltesa, pred-
sednika računskega sodišča,
najvišjega organa nadzora
javnih financ. "Ne gre za 
sodišče v pravem pomenu
besede, saj ne sprejema sod-
nih odločb, čeprav v evrop-

ski praksi poznamo tudi
takšna računska sodišča, ki
v resnici delujejo kot sodiš-
ča. Naše računsko sodišče
pa je pristojno za revidira-
nje računovodskih izkazov,
revidira pa tudi pravilnost
oziroma skladnost ravnanja
z zakoni. Nadzira tri tisoč
revidirancev, med njimi
tudi občine," je povedal 

Igor Šoltes. Občinstvo je na
gosta naslovilo vrsto vpra-
šanj, povezanih s pristoj-
nostjo računskega sodišča,
trajanjem postopkov, raz-
merjem med objektivno in
subjektivno presojo tega
organa, nadziranjem občin-
skih proračunov ter preple-
tanjem dela različnih orga-
nov, ki nadzirajo delovanje

občin. Eden od organov je
tudi nadzorni odbor, o kate-
rem so udeleženci razprav-
ljali, ali sploh lahko neodvis-
no presoja ob dejstvu, da ga
imenuje občina. Igor Šoltes
je o tem dejal, da so službi
vlade za lokalno samoupra-
vo že predlagali, da razmisli
o vlogi nadzornih odborov.
Beseda pa je nanesla tudi na
druga vprašanja, ki nimajo
zveze z računskim sodiš-
čem, od okoljskih proble-
mov do pokrajin. 

Večer z Igorjem Šoltesom

MALO DELO = NIČ PRAVIC

ANDREJA B., ANDREJA B.,
REDNO ZAPOSLENA MALA DELAVKA

POGODBA O ZAPOSLITVI DA NE
PLAČILO MALICE DA NE

PLAČAN PREVOZ NA DELO DA NE
REGRES DA NE

ODPRAVNINA DA NE
ODPOVEDNI ROK DA NE

BOLNIŠKO NADOMESTILO DA NE
PORODNIŠKA DA NE

POKOJNINSKA DOBA DA DA, A ZA TRETJINO NIŽJA

Ali si želimo prihodnost, v kateri se besed regres, odpravnina, plačilo malice, plačan prevoz na
delo, bolniška, porodniška spomnijo le starejši? Vse to odpravlja zakon o malem delu.

Naša skupna odgovornost je, da težko priborjene delavske pravice prenašamo iz roda v rod.
Zakon o malem delu je napad na delavske pravice.

Glas na referendumu PROTI zakonu o malemu delu 
je glas za prihodnost delavskih pravic.

10. 4. 2011 ni samo referendum o zakonu o malem delu. 
10. 4. 2011 je dan boja za ohranitev delavskega dostojanstva!

Radovljica

Podpora podobi 
heroja na kovancu

Združenje borcev za vredno-
te NOB Radovljica se je od-
zvalo na aktualna dogajanja
v zvezi s podobo Franca
Rozmana Staneta na kovan-
cu za dva evra. "Najostreje
protestiramo proti blatenju
imena partizanskega ko-
mandanta in narodnega he-
roja Franca Rozmana Stane-
ta. Posebno smo ogorčeni
nad besedami članov Mlade
Slovenije, podmladka stran-
ke NSi, ki enega najboljših in
najsposobnejših partizan-
skih poveljnikov zmerjajo z
vojnim zločincem," so zapi-
sali v izjavi, v kateri tudi izre-
kajo zahvalo Banki Slovenije
za njeno potezo. M. A.

Simon Šubic

Ljubljana - Pred preiskoval-
no komisijo državnega zbo-
ra, ki se ukvarja s spornimi
menedžerskimi prevzemi, je
v torek pričal nekdanji pred-
sednik uprave Merkurja
Bine Kordež in poudaril, da
je bil prevzem Merkurja iz-
veden transparentno, banke
pa so se ga odločile kreditira-
ti zato, ker je bil ekonomsko
zanimiv, vendar je takrat ce-
lotno okolje podcenjevalo
tveganja. 

Za prevzem Merkurja se
je Kordež po lastnih besedah
skupaj z vodilnimi mene-
džerji leta 2007 odločil zara-
di presežka denarja na trgu,
iskanja poslov, pozitivne
ocene bodočih gospodarskih
gibanj ter tudi splošnega pri-
čakovanja, saj sta se državna
Kad in Sod umikala iz lastni-
štva. Kot je dejal, je prevzem
postal sporen le zato, ker so
podjetje kupili po višji ceni
od današnje. Pri tem je po-
udaril, da je država pred šti-
rimi leti za svoj lastniški de-
lež iztržila 60 milijonov ev-
rov več, kot pa bi zanj iztrži-

la danes. Za prevzem druž-
be so sicer namenili približ-
no 400 milijonov evrov, da-
našnja vrednost Merkurja
pa je polovico manjša kot ob
prevzemu, ki ga je kreditira-
lo osem domačih in tujih
bank, banke v državni lasti
pa so sodelovale z relativno
majhnim deležem. Kordež
je pri tem poudaril, da je kre-
dit zavaroval z vsem svojim
premoženjem, zanj je zasta-
vil tudi dobro ime, nobenega
kredita pa niso dobili na
podlagi pritiska politike na
banke. 

Kordež: prevzem
transparenten

Bine Kordež / Foto: Gorazd Kavčič
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Vilma Stanovnik

Kranj - V sodelovanju z Mi-
nistrstvom za zdravje in In-
štitutom za varovanje zdrav-
ja Republike Slovenije so pri
Zavodu za zdravstveno var-
stvo Kranj pripravili regijsko
konferenco o zdravju na Go-
renjskem, na njej pa so go-
vorili o tem, kako je mogoče
tudi v lokalnih okoljih pri-
spevati k boljšemu zdravju
prebivalcev. "Osnovno po-
slanstvo našega zavoda je
ohranjanje, krepitev in varo-
vanje zdravja. Seveda smo
sami pri tem premalo, treba
se je povezovati, skrb za
zdravje je treba vnesti tudi v
druge sektorje na lokalni in
regijski ravni. Upam, da
vam bodo pri tem pomagali
tudi izsledki naših strokov-
njakov," je poudarila direk-
torica Zavoda za zdravstve-
no varstvo Kranj Irena Gr-
mek Košnik. Kot je povedala
generalna direktorica Direk-
torata za javno zdravje pri
Ministrstvu za zdravje Moj-
ca Gruntar Činč, je v letoš-
njem letu vseh devet zavo-
dov za zdravstveno varstvo v
Sloveniji organiziralo podob-
ne regijske konference. 
"Njihov namen je, da v vsaki
regiji ugotovimo, kakšni so
zdravstveni kazalci, pred-
vsem pa, da poiščemo mož-
ne načine in priložnosti,
kako je mogoče izboljšati

skrb za zdravje prebivalcev,
pa naj bo to prek zdravstve-
ne službe ali drugih vzvo-

dov, ki pomembno vplivajo
na razmere, v katerih živi-
mo," je poudarila Gruntar

Činčeva in spregovorila tudi
o neenakosti v zdravju in
ukrepih za njihovo zmanjše-
vanje, ki se začnejo že pri
pripravi strategije in drugih
razvojnih dokumentov. Ob
tem je povedala, da se razli-
ke ne pojavljajo zgolj med
državami, temveč tudi v na-
ših regijah in občinah. 

Z zanimivimi podatki za
Gorenjsko je nato postregla
Alenka Hafner, vodja oddel-
ka za socialno medicino,
analitiko in promocijo
zdravja pri Zavodu za zdrav-
stveno varstvo Kranj, ki je
poudarila, da Gorenjci svoje-
ga izbranega zdravnika naj-
pogosteje obiščemo zaradi
bolezni dihal, bolezni
mišično-skeletnega sistema
in vezivnega tkiva, najpogo-
stejši vzroki za zdravljenje v
bolnišnici pa so bolezni ob-
točil, novotvorbe, poškodbe
in zastrupitve. Gorenjci v
povprečju pogosteje obišče-
mo zdravnika kot drugi Slo-
venci, redkeje se zdravimo v
bolnišnicah, tudi bolniški
stalež pa je na Gorenjskem
med najnižjimi v Sloveniji.
Gorenjska se z 1,7 zdravnika
na tisoč prebivalcev uvršča
pod slovensko povprečje, ki
je 2,5 zdravnika na tisoč pre-
bivalcev, manj kot v Sloveni-
ji pa je na Gorenjskem tudi
višjih in diplomiranih medi-
cinskih sester in medicin-
skih tehnikov.

Gorenjci pogosto k zdravniku
Gorenjska se zgolj z 1,7 zdravnika na tisoč prebivalcev uvršča pod slovensko povprečje, redkeje 
se zdravimo v bolnišnicah, bolniški stalež na Gorenjskem je med najnižjimi, vendar pa zdravnike 
obiskujemo bolj pogosto kot v povprečju v Sloveniji.

3
GORENJSKI GLAS
petek, 8. aprila 2011 AKTUALNO info@g-glas.si

Vodja oddelka za socialno medicino, analitiko in promocijo
zdravja pri Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj Alenka
Hafner

Umrljivost na Gorenjskem pada in je nižja od sloven-
skega povprečja, najpogostejši vzrok smrti pa so 
bolezni srca in ožilja, rakava obolenja ter poškodbe in
zastrupitve, ki spadajo med kronične nenalezljive 
bolezni.
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Jasna Paladin

Moravče - Moravški volivci
bodo v nedeljo glasovali dva-
krat, saj bodo poleg glasu za
zakon o malem delu ali proti
njemu oddali tudi svoj glas
za eno od osmih strank oz.
neodvisnih list, ki kandidira-
jo na predčasnih volitvah v
občinski svet.

Predčasne volitve so bile
razpisane, ker je v štirinajst-
mestnem svetu sedem svet-
nikov koalicije zaradi - kot so
zatrjevali - onemogočanja
dela s strani opozicije januar-
ja odstopilo. Po burnih raz-
pravah in očitkih pa zadnje
dni v Moravčah ni slutiti, da
se bližajo volitve. "Tako mir-
no stanje za Moravče ni obi-
čajno in nizko število predvo-
lilnih aktivnosti je zares ne-
navadno. Poleg pošiljanja le-
takov pravzaprav ni bilo za-
slediti ničesar drugega," se
mirnemu stanju v svoji obči-
ni čudi župan Martin Rebolj,
ki je sestavil Listo župana
Martina Rebolja, v kateri je
združil tudi nekdanje svetni-
ke, ki so jeseni kandidirali na
listah SD in LDS. Kot je še
poudaril, si želi, da bi bil izid
volitev tak, da bo delo v ob-
činskem svetu steklo nor-
malno, česar do sedaj ni bilo.

Svojo zloženko so včeraj
po gospodinjstvih razposla-
li tudi v stranki NSi, to pa je
bila tudi edina njihova
predvolilna aktivnost. "Ta
kampanja se nam zdi nepo-
trebna, v njo smo bili prisi-
ljeni in vsa ta nesoglasja so
marsikomu vzela veliko
moči in volje za prepričeva-
nje volivcev. Prav tako situ-
acija ne zgleda rožnata, saj
župan ostaja isti in bo delo
ter predloge opozicije naj-
verjetneje ignoriral tudi v
prihodnje," je povedala
Ljudmila Novak, predsedni-
ca NSi in prva na seznamu
liste moravške NSi. Dodala
je, da zaradi dveh novih ne-
odvisnih list nimajo prave-
ga občutka, da pa računajo
na vsaj tri mesta v občin-
skem svetu.

Poleg županove liste in li-
ste NSi so seznam s štirinaj-
stimi kandidati sestavili tudi
v stranki SLS. Poleg teh pa
bodo kandidirale še SDS z 12
kandidati, Zeleni Slovenije z
osmimi, Neodvisna lista sku-
paj zmoremo! s šestimi, Za-
res s petimi ter Neodvisna li-
sta za sožitje in razvoj Mo-
ravške doline s tremi kandi-
dati. Med kandidati najdemo
tudi vseh sedem svetnikov,
ki so januarja odstopili.

V Moravčah 
nenavadno mirno
V občini Moravče na predčasnih volitvah, ki
bodo v nedeljo hkrati z referendumom o malem
delu, v štirinajstmestni občinski svet kandidira
osem strank s 76 kandidati.

Vilma Stanovnik

Kranj - Dela pri opremljanju
novih prostorov kranjske
knjižnice v Globusu se nada-
ljujejo, če bo vse po sreči, pa
se bo selitev začela še pred
poletjem. "Načrtujemo, da
bi bila dela dokončana pred
poletjem, zato trenutno in-
tenzivno potekajo zaključne
faze pri opremljanju. Želi-
mo imeti knjižnico, ki bo
ena najsodobnejših v Slove-
niji in tudi v tem delu Evro-

pe ter bo nekakšna dnevna
soba Kranja. Pred kratkim je
bil objavljen zadnji javni raz-
pis za opremo knjigomatov.
Prvič je bil sicer objavljen
lani jeseni, vendar je zaradi
zapletov z dobavo opreme
prišlo do prekinitve. Za do-
bavo te opreme je potrebne-
ga pol leta, vendar upamo,
da bo kljub temu knjižnica
odprta, kot je načrtovano, v
začetku pa bo še brez glav-
nega knjigomata, ki bo do-
stavljal knjige iz pritličja v

prvo nadstropje. Kljub temu
želimo, da se knjižnica na
novo lokacijo preseli čim
prej," je povedala kranjska
podžupanja Nada Mihajlo-
vić, župan Mohor Bogataj pa
je pojasnil, da v zvezi s knjiž-
nico pogajanja s podjetjem
IC Dom še niso končana. 

"IC Dom kot prodajalec
knjižnice ima zaradi dodat-
nih naročil še precej zahtev,
prva je plačilo okoli dveh
milijonov evrov. Tako bomo
določili vsak svojega izve-

denca, ki se bosta usklajeva-
la, prav tako pa bo v imenu
občine projekt pregledala
skupina strokovnjakov. Ne
glede na to bomo naredili
vse, da bo do sredine poletja
knjižnica odprta, saj se 
zavedamo, da bo za selitev
knjig potreben najmanj en
mesec," pravi župan Boga-
taj in dodaja, da bodo na ob-
čini naredili vse, da bo seli-
tev knjig čim hitrejša, saj
naj bi pri selitvi pomagali
tudi gasilci.

Knjižnico želijo seliti pred poletjem

Vilma Stanovnik

Kranj - Kot je znano, Gorenj-
ski muzej Kranj po odhodu
Barbare Ravnik Toman vodi
vršilka dolžnosti direktorice
Marija Ogrin. Na ponovljen
razpis so se prijavili štirje

kandidati, ki so izpolnjevali
pogoje: poleg Marije Ogrin
še vodja galerije Prešernovih
nagrajencev Marko Arnež
ter muzejska svetovalca
Marjana Žibert in Damir
Globočnik. Svet zavoda in
strokovni svet sta nato k

imenovanju direktorja dala
različna predloga, zato tre-
nutno še potekajo usklajeva-
nja. "Ne želim političnih od-
ločitev, ampak želim, da ima
odločilno besedo pri izbiri
novega direktorja stroka.
Zato sem se odločil, da bodo

mestni svetniki o novem di-
rektorju muzeja odločali na
naslednji seji čez mesec dni.
Nikakor z odločitvijo ne
bomo hiteli, saj bomo zago-
tovo poskušali najti strokov-
ne argumente. Novega di-
rektorja namreč čaka težko
delo: selitev muzeja v pre-
novljeni grad Khislstein,"
pravi kranjski župan Mohor
Bogataj.

Prevladali naj bi strokovni argumenti
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Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
št. 33/07, 70/08 - ZVO -1B in 108/09) in 44. člena statuta Mestne
občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) župan Mestne občine Kranj s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o javni razgrnitvi

SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA 
REVITALIZACIJE STAREGA MESTNEGA JEDRA KRANJA

I.
Mestna občina Kranj naznanja javno razgrnitev:
dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta 
revitalizacije starega mestnega jedra Kranja (v nadaljevanju: spremembe
ZN revitalizacije), ki ga je pod št. projekta UD 440-82 v aprilu 2011, 
izdelala družba Domplan, d. d..

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo javno razgrnjeno od 15. aprila 2011 do 4.
maja 2011 v času uradnih ur v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski
trg 1, 4000 Kranj in na spletni strani www.kranj.si.

III.
Javna obravnava bo potekala v sredo, dne 20. aprila 2011, ob 16. uri
v stavbi Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, sejna soba št. 14.

IV.
(1) Predlog sprememb ZN revitalizacije se omejuje na dopolnitve
predvidenih namenskih rab v kompleksih Prešernova 6, Tavčarjeva 
41 in Cankarjeva 2. Načrtovanje poslovnega programa sodi v širši 
kontekst oživitve starega mestnega jedra. 
(2) Ker se predvidene spremembe in dopolnitve nanašajo samo na
posamične posege v prostor, ki ne vplivajo na celovitost prostorskih 
ureditev, se postopek sprememb ZN revitalizacije, v skladu z 61. a členom
Zakona o prostorskem načrtovanju, vodi po skrajšanem postopku. 
To pomeni, da je čas javne razgrnitve skrajšan na 15 dni.
(3) Območje sprememb ZN revitalizacije obsega zemljišča na parc. št.
64/1, 65/1, 65/2, 65/4, 128, 207, 227, 228, 983 vse k.o. Kranj.

V.
V času javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge
k dopolnjenemu osnutku sprememb ZN revitalizacije.

Pripombe in predlogi se lahko do vključno 4. maja 2011 dajo pisno na
mestu javne razgrnitve, lahko pa se pošljejo na naslov: Mestna občina
Kranj, Oddelek za okolje in prostor, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s 
pripisom: "Pripombe na javno razgrnitev sprememb ZN revitalizacije".

Župan Mestne občine Kranj bo po končani javni razgrnitvi zavzel stališča
do pripomb in predlogov. Stališča do pripomb in predlogov bodo objav-
ljena na spletni strani www.kranj.si.

Številka: 350- 7/2010-48/02
Kranj, 5. 4. 2011

Mohor Bogataj, univ. dipl. org.
ŽUPAN

Dijaki EGSŠ so na tekmovanju osvojili ekipno 2. mesto. Na
fotografiji so skupaj z mentorico Cvetko Finc in vodjo 
tekmovanja Heleno Fortič.

Ana Hartman

Rodine - Kmalu bodo minila
tri leta, odkar si vaščani Ro-
din, povezani v civilni inicia-
tivi, prizadevajo preprečiti
gradnjo petstanovanjskih
objektov sredi vasi. Investi-
tor OGP Grad Bled je letos
na zemljišču porušil nekdaj
zaščitene objekte, novograd-
nje pa se zaradi vloženih
tožb na upravnem sodišču
še ne more lotiti.

Spomnimo: investitor je
najprej načrtoval gradnjo sed-
mih petstanovanjskih objek-
tov, po zavrnitvi na Upravni
enoti Jesenice (UE) pa je za-
prosil za izdajo gradbenega
dovoljenja za šest petstano-
vanjskih objektov, znova ne-
uspešno. S pritožbo na mi-
nistrstvu za okolje in prostor
ter tožbo na upravnem sodiš-
ču je nato dosegel, da so zade-
vo vrnili v ponoven postopek
na UE. Ta je lani jeseni izdala
novi odločbi, ki dovoljujeta
gradnjo šestih in tudi sedmih
petstanovanjskih objektov.
Domačini - mejaši so se po-
stavili po robu: s pritožbami
na okoljskem ministrstvu
niso uspeli, zato so vložili tož-
bi še na upravno sodišče.

"Vsi vemo, da bloki v vas
ne sodijo. Če gradnje ne
bomo mogli preprečiti dru-
gače, bomo pa legli na cesto.
Ne vem, kaj naj še storimo.
Kljub vsem pritožbam smo
tam, kot smo bili na začetku.
Predpisi so bili pisani na
kožo investitorju in ne do-
mačinom, zato je zdaj to
tako težko spreminjati. Po
skoraj treh letih prizadevanj
smo žalostni in obupani,
upamo, da bo investitorju
zmanjkalo denarja, da se ne
bo lotil te gradnje," pravi
Marjana Grm, članica civil-
ne iniciative. Znova je pou-
darila, da ne nasprotujejo

gradnji, a naj se ohrani tip
hiš, ki v naselju prevladujejo.
V zadnjih šestdesetih letih
se je vas povečala za vsega
dvesto prebivalcev, s petsta-
novanjskimi objekti pa bi
število vaščanov naraslo za
120 do 140, opozarjajo v ci-
vilni iniciativi, kjer so prepri-
čani, da bi ta gradnja njihovo
življenjsko okolje spremeni-
la na slabše, še zlasti meja-
šem. "Tu gre za urbanistič-
no nasilje, za nastalo stanje
pa je odgovorna občinska
oblast. Storili bomo vse, kar
nam omogočajo zakoni in
ustava, da zaščitimo vas in
njene prebivalce," dodajajo. 

V zvezi s postopkom izda-
je gradbenega dovoljenja za
sedem petstanovanjskih ob-
jektov je tožbo na upravo so-
dišče vložila tudi občina Ži-
rovnica. "Predlani smo spre-
menili prostorskoureditvene
pogoje, v predhodnih določ-
bah tega odloka pa ni zapisa-
no, da se že začeti postopki
končajo po predpisih, ki so
veljali v času podaje vloge za
gradbeno dovoljenje. Torej
bi za investitorja morali ve-
ljati novi, spremenjeni pogo-
ji, v objektih pa bi namesto
petih moral predvideti naj-
več tri stanovanja," meni žu-
pan Leopold Pogačar.

Zaradi gradnje tudi na cesto
Postopka v zvezi z izdajo gradbenega dovoljenja za večstanovanjske objekte na Rodinah sta zaradi
vložene tožbe na upravnem sodišču. "Če ne bomo mogli drugače preprečiti gradnje, bomo pa legli
na cesto," pravijo v civilni iniciativi.

Urša Peternel

Kranjska Gora - Na sredi-
nem nadaljevanju seje ob-
činskega sveta v Kranjski
Gora je župan Jure Žerjav s
sodelavci predstavil celovito
informacijo o stanju vodar-
ne in izvedenih ukrepih.
Občina Kranjska Gora je na
javnem razpisu leta 2008
za izvajalca izbrala podjetje
MF Plus iz Ljubljane, ki je
sicer postavilo vodarno, a ta
nikoli ni poskusno obrato-
vala. Izkazalo se je namreč,
da je prečiščena voda še

vedno preveč motna, pretok
v konicah je slab, poraba
električne energije pa pre-
velika. Za nameček so od-
krili, da je izvajalec vgradil
filtre za odpadno in ne za
pitno vodo. Po besedah od-
vetnika Občine Kranjska
Gora Darka Zidanskega se
izvajalec na številne pozive
po odpravi napak ni odzval,
zato so vložili tožbo za pov-
račilo kupnine (Občina je
plačala skoraj 140 tisoč ev-
rov), plačilo pogodbene kaz-
ni in stranske škode. Vzpo-
redno s tem pa so na polici-

jo vložili kazensko ovadbo
zaradi suma poslovne golju-
fije. Občinski svetniki so v
razpravi med drugim meni-
li, da bi razpisna komisija
pred izbiro izvajalca morala
priskrbeti strokovno mne-
nje in natančno proučiti re-
ference podjetja, ki naj bi v
Sloveniji sploh ne imelo no-
bene vodarne niti ni specia-
lizirano za tovrstne sisteme.
Celoten postopek oddaje
javnega naročila za vodarno
naj, kot so predlagali občin-
ski svetniki, zdaj pregleda
nadzorni odbor občine. Na

vprašanje, kdaj bo Občina
Kranjska Gora sploh dobila
povrnjen denar, pa je odvet-
nik Zidanski dejal, da ni no-
benega zagotovila, da se bo
to zgodilo, saj dandanes
podjetja, ki so v težavah,
lahko zelo hitro "ponikne-
jo". V Kranjski Gori so zdaj
čez vodarno naredili "križ",
dolgoročno rešitev preskrbe
s pitno vodo bo prinesel
nov, kvaliteten vodni vir pri
hotelu Lek, za katerega že
pridobivajo gradbeno dovo-
ljenje za povezovalni vod do
vodohrana Alpina.

Čez vodarno so naredili ”križ”
Občina Kranjska Gora bo s tožbo skušala dobiti povrnjeno kupnino, a po mnenju odvetnika 
ni nobenega zagotovila, da bo denar zares lahko izterjala.

Kranj

Selitev zavoda za zaposlovanje

Območna služba Zavoda RS za zaposlovanje se v teh 
dneh seli na novo lokacijo, na Primskovo v Kranju (center
Dolnov). Tako bo še danes v prostorih oddelka za programe
zaposlovanja zagotavljala le prijave in odjave brezposelnih
oseb in iskalcev zaposlitve, sprejem vlog, zahtevkov in 
prijav prostih delovnih mest, nujno zaposlitveno svetova-
njem brezposelnim in svetovanje delodajalcem. Od pone-
deljka naprej pa bo Območna služba Kranj (razen oddelka
za programe zaposlovanja), Urad za delo Kranj in Center 
za informiranje in poklicno svetovanje posloval na novi 
lokaciji v Dolnovu. B. B.

Brezje

Spomin na arhitekta Vurnika

Na Brezjah bodo danes, 8. aprila, počastili obletnico smrti
velikega slovenskega arhitekta Ivana Vurnika, ki je s svojim
delom zaznamoval cerkveno umetnost in deloval tudi v Ma-
rijinem svetišču na Brezjah. Ob 19. uri bo maša, ki jo bo da-
roval rektor Marijinega svetišča p. Silvin Krajnc, ob 20. uri
pa akademija v dvorani nad zakristijo. O arhitektu Ivanu
Vurniku bo govoril umetnostni zgodovinar Damir Globoč-
nik, na akademiji, na kateri bosta za kulturni program poskr-
bela sopranistka Vlatka Oršanić in pianistka Vlasta Doležal
Rus, bodo sodelovali tudi sodelavci pokojnega arhitekta pri
delovanju na Brezjah. J. K.

Takole bo v primeru gradnje objektov videti vas Rodine, opozarjajo v civilni iniciativi.
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Radovljica

Tekmovali v znanju ekonomije

Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je pripravila
dvanajsto državno tekmovanje iz znanja ekonomije. Na tekmo-
vanju je sodelovalo 96 tekmovalcev iz 24 srednjih šol. V progra-
mu ekonomski tehnik - tekmovanje ekonomski tehnik - je dr-
žavni prvak postal Blaž Fešer iz Srednje šole Slovenska Bistrica,
ekipno zmago so dosegli tekmovalci iz Ekonomske in trgovske
šole Brežice. Odlično so se odrezali tudi tekmovalca iz Eko-
nomske gimnazije in srednje šole Radovljica Rok Vovk in Jasna
Ertl, ter Žiga Lipar z ESIC Kranj, ki so dobili srebrna priznanja.
V programu ekonomska gimnazija - maturitetno tekmovanje -
je postal državni prvak Jurij Košir iz Gimnazije Bežigrad. Dijaki
te gimnazije so tudi skupinsko osvojili prvo mesto. Odlično
drugo mesto - skupinsko - so osvojili dijaki Ekonomske gimna-
zije in srednje šole Radovljica. Ekipo so sestavljali Lejla Hafizo-
vić, Vid Soklič (oba tekmovalca sta dobila tudi zlato priznanje)
ter Tamara Jensterle. Srebrno priznanje sta dobila tudi Sašo
Vrečar in Dejan Kojič iz ŠC Rudolf Maister Kamnik. M. A.
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Marjana Ahačič

Bled - V nedeljo bo v Festi-
valni dvorani Bled osrednja
prireditev ob občinskem
prazniku, na kateri bodo
podelili letošnja občinska
priznanja. Častni občan bo
ob tej priložnosti postal di-
plomat in profesor medna-
rodnega prava Ernest Pe-
trič. Župan Janez Fajfar bo
na slovesnosti podelil tudi
plakete občine Bled: zlate
plakete bodo dobili post-
humno Andrej Klinar za
življenjsko delo na podro-
čju športa in družbenih de-

javnosti, Grand Hotel To-
plice ob osemdeseti oblet-
nici delovanja in TVD Par-
tizan Bled - Odbojkarski
Klub Bled /Ach Volley Bled
za štiridesetletno uspešno
delo na področju športa.
Srebrno plaketo bo župan
podelil IEDC Poslovni šoli
Bled in Mihaeli Presrl za
življenjsko in ustvarjalno
delo na področju kulture.
Bronaste plakete bodo pre-
jeli učiteljica Marina Vuka-
šević, dolgoletna mentorica
blejskega turističnega pod-
mladka, Kolesarski klub
Bled in Festival Bled - Druš-

tvo za pomoč umetnikom
dežele Kranjske. Častni
znak občine bodo dobili
Vladimira Poljanec, Breda
Strojin Wilkinson ter Joži
in Gerard Drese, nagrado
za najboljšega maturanta
pa Žiga Urh, edini zlati ma-
turant zadnje generacije
Gimnazije Jesenice, zdaj
študent na Fakulteti za ma-
tematiko in fiziko v Ljublja-
ni. Na prireditvi bo v kul-
turnem programu nastopil
baritonist Ivan Arnšek ob
spremljavi harmonikarja
Nika Kraigherja in citrarja
Tomaža Plahutnika. 

Prireditve ob občinskem
prazniku pa se bodo začele
že danes, 8. aprila, ko bo na
Blejskem gradu ob 16. uri
premierna uprizoritev Zvon
želja grajske skupine Ga-
šperja Lambergerja, Lions
klub Bled pa bo v Hotelu
Park ob 18. uri pripravil avk-
cijo in razstavo likovnih del
akademskega slikarja Fran-
ca Vozlja, ki jo bo vodil Mitja
Meršol. Zbrana sredstva avk-
cije bo Lions klub Bled na-
menil za pomoč otrokom za
nakup šolskih potrebščin v
lokalnem prostoru. Razstava
bo na ogled do 3. maja.

Občinski praznik na Bledu
V nedeljo bo na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku častni občan Bleda postal Ernest Petrič. 
Že danes bo avkcija likovnih del Franca Vozlja.

Janez Kuhar

Češnjevek - V Češnjevku pri
Cerkljah je bila v nedeljo slo-
vesnost, na kateri je ljubljan-
ski pomožni škof Anton
Jamnik ob somaševanju cer-
kljanskega župnika Stanisla-
va Gradiška in kaplana Ma-
teja Nastrana, sicer doma iz
Češnjevka, blagoslovil ob-
novljeno notranjost podru-
žnične cerkve Sv. Duha v
Češnjevku. Že ob Nastranovi
novi maši so v cerkvi obnovi-
li glavni oltar in prepleskali
notranjost, zdaj pa so nada-
ljevali z obnovo stranskih ol-
tarjev, prižnice in postaj kri-

ževega pota. Slovesnosti so
se udeležili številni verniki
od blizu in daleč, med njimi
je bil tudi cerkljanski župan
Franc Čebulj. Škof Jamnik
se je v nagovoru za sodelova-
nje in pomoč pri obnovi cer-
kve zahvalil cerkljanskemu
župniku Stanislavu Gradi-
šku, občini Cerklje, kraja-
nom Češnjevka, župljanom
župnije Cerklje in vsem dru-
gim, ki so pomagali z delom
in prispevki. Bogoslužje so
polepšali cerkveni mešani
pevski zbor iz Cerkelj in pri-
trkovalci, gospodinje iz Češ-
njevka pa so napekle pecivo
za lepše druženje po maši. 

Kranj

Proti nepreudarni rabi antibiotikov

Včeraj smo tudi na Gorenjskem zaznamovali svetovni dan
zdravja 7. april, ki ga je Svetovna zdravstvena organizacija
prvič razglasila že leta 1950. Geslo letošnjega svetovnega
dne je: Premagajmo odpornost mikroorganizmov proti
zdravilom - Brez ukrepanja danes, ni ozdravitve jutri! Letos
namreč želijo še posebno opozoriti na pojav bakterij, ki
lahko povzročajo smrtno nevarne okužbe in postajajo ved-
no bolj odporne proti antibiotikom. Gre namreč za posledi-
co razširjene in nepreudarne uporabe antibiotikov tako pri
ljudeh kot živalih. Pri Zavodu za zdravstveno varstvo Kranj
so ob svetovnem dnevu zdravja pripravili posebno številko
Gorenjskega biltena javnega zdravja o odpornosti proti an-
tibiotikom in drugim protimikrobnim zdravilom, ki je vsem
dostopna na spletni strani www.zzv-kr.si. Poleg tega bodo
19. aprila ob 12. uri strokovni javnosti na široko odprli vrata
Laboratorija za medicinsko mikrobiologijo. V. S.

Bled

Dan odprtih vrat ob 80-letnici Grand Hotela Toplice

Grand Hotel Toplice letos praznuje 80-letnico delovanja,
zato bodo v nedeljo, 10. aprila, ob občinskem prazniku na
Bledu med 14. in 17. uro pripravili dan odprtih vrat. Ogled
bodo vodili sedanji in nekdanji zaposleni, med katerimi jih
je nekaj z več kot tridesetletnim delovnim stažem v hotelu.
Ob jubileju so v družbi Sava Hoteli Bled v sodelovanju z
Gorenjskim muzejem iz Kranja pripravili tudi razstavo o
zgodovini hotela, ki jo bodo odprli v soboto, 9. aprila, v
predsedniškem apartmaju hotela. Razstavo si bo mogoče
ogledati vsak dan od 10. aprila dalje, od 5. do 22. maja pa bo
gostovala v prostorih Narodnega muzeja na Metelkovi ulici
v Ljubljani. Razstava, katere avtorica je zgodovinarka Moni-
ka Rogelj, predstavlja zanimiv vpogled v zgodovino hotela z
najdaljšo tradicijo na Bledu. Razstavo si bodo obiskovalci
lahko ogledali tudi na dnevu odprtih vrat v nedeljo, ko se
bodo lahko sprehodili med zgodovinsko najbolj zanimivimi
točkami hotela. M. A.

Maja Bertoncelj

Škofja Loka - Občina se je pri-
javila na razpis ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo za evropska sred-
stva za sofinanciranje ureja-
nja odprtih širokopasovnih
omrežij. Razpis se bo zaklju-
čil konec meseca, zeleno luč
za prijavo pa je na seji dal
tudi občinski svet. Sprejeli so
dva sklepa: o ugotovitvi jav-
nega interesa za sklenitev
javno-zasebnega partnerstva
za ta projekt in načrt razvoja
širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v
občini. "Lovimo še zadnji
vlak, s katerim želimo priti

do teh sredstev. Na voljo pa
je relativno malo denarja. Če
bomo na razpisu uspešni ali
ne, bomo še naprej aktivni
na tem področju in iskali
bele lise, ki sedaj niso vse
označene," je povedal škofje-
loški župan Miha Ješe.

V načrtu razvoja širokopa-
sovnega omrežja so zapisa-
na tudi naselja s številom go-
spodinjstev, ki se uvrščajo na
seznam belih lis. Slednjega
so dobili na podlagi poda-
tkov, objavljenih na portalu
Ministrstva za visoko šol-
stvo, znanost in tehnologijo.
V občini je 8100 gospodinj-
stev, na seznamu belih lis jih
je 760. Zanimivo, da je naj-
več belih lis prav v Škofji
Loki, 152, sledijo pa Reteče,
kjer je označenih 62 gospo-
dinjstev, ki jim ni omogočen
širokopasovni dostop. Svet-
niki so opozorili, da seznam
ne kaže dejanskega stanja na
terenu in da je belih lis še
precej več. S sklepom so ob-
činski upravi naložili, da
konstantno spremlja stanje
dostopa do interneta in priti-
ska na subjekte, ki ga dobav-
ljajo, tudi za območja, ki
niso uvrščena med bele lise.
Kot je bilo povedano, za ta
razpis ni možnosti dodaja-
nja belih lis.

Če bo občina na razpisu
uspešna in bodo uspešno iz-
brali zasebnega partnerja za
gradnjo širokopasovnega
omrežja, je rok za dokonča-
nje del v osemnajstih mese-
cih od podpisa pogodbe med
občino in ministrstvom. Ob
tem naj še dodamo, da je od
sredine marca na Mestnem
trgu vzpostavljen brezžični
internet, ki ga lahko uporab-
ljajo vsi stanovalci in obisko-
valci Škofje Loke. 

Prijavili so se na razpis
V občini Škofja Loka je 760 gospodinjstev brez
možnosti širokopasovnega dostopa do interneta.

Radovljica

Ponovljen razpis za direktorja občinske uprave

Čeprav se je na razpisano mesto direktorja občinske uprave
v Radovljici prijavilo osem kandidatov, je bil v začetku tedna
objavljen nov razpis za vodjo radovljiške občinske uprave.
Kot je pojasnil župan Ciril Globočnik, je namreč natečajna
komisija ob proučitvi prejetih vlog ugotovila, da so bili neka-
teri pogoji v javnem natečaju opredeljeni tako, da ne more
nedvoumno presoditi, ali jih kandidati izpolnjujejo. Zato je
upošteval mnenje komisije in postopek zaključil brez izbire
kandidata ter javni natečaj ponovil. Besedilo novega javne-
ga natečaja je že objavljeno na občinskih spletnih straneh.
Župan Globočnik je še zagotovil, da postopka ne ponavljajo
zato, ker kandidat, ki si ga želi na tem mestu, ne ustreza 
pogojem iz prvega razpisa. M. A.

Blagoslovili obnovljeno cerkev

Župan Miha Ješe



Jasna Paladin

Domžale - Od 10. do 14.
aprila bo v dvoranah Can-
karjevega doma potekal že 5.
mednarodni festival gorni-
škega filma Domžale, ki ga,

letos tudi ob pomoči Planin-
ske zveze Slovenije, organi-
zira Društvo za gorsko kultu-
ro, ki ima sedež v Domžalah.
”Na festivalu pričakujemo pet
tisoč obiskovalcev, kar je naj-
več doslej. Imeli bomo za kar

32 ur projekcij, filme pa bodo
spremljala tudi različna pre-
davanja, okrogle mize in foto-
grafske razstave na temo gor-
ništva. Filme, ki bodo tekmo-
vali v štirih kategorijah, bo
ocenjevala ugledna medna-

rodna žirija, vsi pa se bodo
potegovali za nagrado mesta
Domžale. Častni pokrovitelj
bo predsednik države Danilo
Türk, ki bo imel na odprtju
pozdravni nagovor. To daje
festivalu pečat državnega po-
mena,” je povedal direktor in
idejni vodja festivala, Dom-
žalčan Silvo Karo.
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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

Suzana P. Kovačič 

Podljubelj - Prav gotovo je
prva odlika igre, da je avtors-
ka. Anže Bizjak je o takšnem
avtorskem delu razmišljal že
nekaj let, je povedal na sobot-
ni generalki, za soavtorstvo
pa navdušil še Kristino Bo-
gataj, Anžeta Mikuliča in
Marka Nemca. V črni
komediji spremljamo življen-
je vampirske družine; očeta
Viktorja, njegovega sina
Vladimirja in sluga Gustava.
Oče je zadnje čase zelo osivel
zaradi svojega edinca, ki bi se,
glede na svoja leta lahko že
zresnil in si našel primerno
ženo za krvno nasledstvo.
Zvesti sluga Gustav skrbi za
očeta in sina, hkrati pa vse
težje prikriva svoje pomanj-
kljivosti. Vsem trem življenje
grenijo pokojninski inšpek-
torji, saj njihov sistem številk
kaže, da oče že nenormalno
dolgo prejema pokojnino. In-
špektorjev se uspešno znebi-

jo, enkrat pa pride na obisk
inšpektorica in sin jo povabi
na večerjo ... 

Anže Bizjak igra očeta Vik-
torja, Anže Mikulič sina
Vladimirja, Marko Nemc se
je vživel v vlogo sluge Gusta-
va, Jerca Starc je inšpektorica
Emilija, Bojan Rejc inšpektor
Goran, Kristina Bogataj in-
špektorica Liza in Irena

Udovč je starka. Večinoma so
študentje in večinoma do-
mačini, ki "radi stopijo na
oder predvsem za svoje vesel-
je", kot je povedala predsedni-
ca KUD Podljubelj Irena
Udovč, ki je v KUD-u od leta
1999 režirala že pet iger,
tokrat pa si je vzela dopust,
kot je v šali dodala. Črno
komedijo Ko inšpektorji ob-

molknejo sta režirala Anže
Bizjak in Bojan Rejc. Kos-
tume je sešila Tjaša Kidrič,
nekaj so jih našli v domačih
omarah tudi igralci, scena je
delo Anžeta Bizjaka, Draga
Ahačiča, Dominika Dobovš-
ka, Roberta Perka in igralcev.
Za luč, zavese, zvočne in
druge efekte je poskrbel Jurij
Turk.

Ko inšpektorji obmolknejo
Igralska skupina Kulturno-umetniškega društva Podljubelj je premierno uprizorila črno komedijo 
Ko inšpektorji obmolknejo. 

 

 

 

Kamnik

Alpinistična odprava na Makalu

V ponedeljek popoldne se je z brniškega letališča na pot
odpravila mednarodna alpinistična odprava Makalu 2011, ki
jo vodi Kamničan Marko Prezelj, v njej pa so še trije Sloven-
ci Rok Blagus, Luka Lindič in Boris Lorenčič ter Američan
Steve House. Odprava, ki je organizirana pod okriljem
Planinske zveze Slovenije, bo trajala do začetka junija.
Makalu v Himalaji, ki je s svojimi 8463 metri peta najvišja
gora sveta, je prvi osemtisočak, ki so ga osvojili Slovenci, po
tem podvigu leta 1975 pa slovenski alpinisti na njem niso
več stali, saj so bile vse odprave neuspešne. "Vsi člani
odprave želimo splezati na vrh Makaluja, ki z dobro kamni-
no ponuja številne možnosti za vzpone v alpskem slogu.
Načrtujemo vzpone v različnih smereh, najbolj ambiciozen
vzpon pa bomo v ugodnih razmerah poskusili opraviti prek
zahodne stene, ki je visoka skoraj tri tisoč metrov in v
alpskem slogu, brez fiksnih vrvi in dodatnega kisika, še ni
bila preplezana," je povedal vodja odprave in alpinist z dve-
ma zlatima cepinoma Marko Prezelj, ki je zahodno steno
Makaluja želel preplezati že leta 2008. J. P. 

Bohinj

V soboto čistilna akcija

Občina Bohinj, Turistično društvo Bohinj in Turizem Bohinj
tudi to pomlad pripravljajo čistilno akcijo Prijatelji, očistimo
Bohinj. Letos jo bodo organizirali to soboto, 9. aprila, začela
pa se bo ob 8. uri zjutraj. Prostovoljci se bodo zbrali na dveh
zbirnih točkah: v kampu Danica ter na prireditvenem pros-
toru Pod skalco. Na zbirnih točkah jim bodo organizatorji
razdeljevali vrečke, rokavice in napotke za delo. Zaključek
akcije bo ob 14. uri v Dvorani Danica. Dogodku se z
ekološko-promocijsko akcijo Zeleni vikend v Bohinju
pridružujejo tudi bohinjski turistični delavci, ki ta konec ted-
na ponujajo posebne ugodnosti za vse goste, ki se bodo
udeležili sobotne čistilne akcije. "Nastanitveni obrati ponu-
jajo gostom deset odstotkov svojih nastanitvenih kapacitet
brezplačno, določeno število sob pa bo za udeležence na
voljo po polovični ceni," pojasnjuje Klemen Langus, direktor
Turizma Bohinj. "Da bi lahko v polnosti užili prve obrise
spomladanskega Bohinja, mora biti izpolnjen še "trajno-
mobilnostni" vidik. Gostje se bodo morali v Bohinj pripeljati
z vlakom, za prevoz po Bohinju pa bodo poskrbeli okolju
prijazni avtobusi." M. A.

Radovljica

Na Šentgoru o zaposlitveni rehabilitaciji

Šentgor, Slovensko združenje za duševno zdravje, v
ponedeljek, 11. aprila, ob 17. uri v svojih prostorih v Radovlji-
ci pripravlja predavanje in pogovor na temo Zaposlitvena re-
habilitacija in zaposlovanje oseb s težavami v duševnem
zdravju. Predavala bo Jana Ponikvar, direktorica Šentprima -
Zavoda za svetovanje, usposabljanje in rehabilitacijo invali-
dov, sicer pa strokovnjakinja s področja zaposlitvene reha-
bilitacije in podpornega zaposlovanja oseb s težavami v
duševnem zdravju. M. A.

Krvavec

Smučišče med tednom zaprto

Tudi na Krvavcu, kjer imajo trenutno okoli šestdeset cen-
timetrov južnega snega, se smučarska sezona nezadržno
bliža koncu. Kot je sporočil Luka Vranič iz RTC Krvavec, bo
smučišče obratovalo do nedelje, 10. aprila. Naprave na
smučišču bodo te dni obratovale od 8.15 do 13. ure, kabins-
ka žičnica pa bo vozila od 8. do 17. ure. Od ponedeljka do
petka smučišče nato ne bo obratovalo, bodo pa zato
naprave spet pognali prihodnji vikend, če bodo dopuščale
vremenske in snežne razmere, pa tudi med velikonočnimi in
prvomajskimi prazniki. J. P. 
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Začenja se Festival gorniškega filma
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IZ SVETA DELNIC
Bojan Gradišnik, borzni posrednik
ABANKA VIPA d. d., tel.: 03/42 58 166

Skupina Pivovarna Laško 
je močno zadolžena

Iz Skupine Pivovarna Laško
sporočajo, da je njihov finančni
položaj zelo resen. Najbolj nji-
hovo poslovanje ogrožajo zelo
visok dolg in bistveno manjši
čisti prihodki od prodaje. Po re-
vidiranem letnem poročilu za
leto 2010 so znašale finančne
obveznosti konec minulega
leta 397,5 milijona evrov. In-
tenzivno so začeli s postopki
prodaje vseh nestrateških na-
ložb. Prodajajo deleže v časo-
pisnih družbah Večer, d. d., in
Delo, d. d. Prodajajo družbo
Fructal, d. d., in 23,4-odstotni
delež v družbi Mercator, d. d..
Prodajajo tudi deleže v Ther-
mani, d. d., Probanki, d. d.. Na-
prodaj sta tudi dva hotela in
športna dvorana Tri Lilije. Pri
prodaji neborznih finančnih
naložb so že prodali delnice z
oznakama BCER in ZVTG. Čisti
prihodki od prodaje so se v zad-
njih dveh letih močno zmanj-
šali. Iz 360,0 milijona evrov v
letu 2008 so padli na 306,4 mi-
lijona evrov (-14,9 odstotka).
Največ prihodkov iz naslova
prodaje ustvarijo s prodajo
piva (41,6 odstotka), iz naslova
prodaje drugih pijač 32,5 od-
stotka. Iz naslova časopisno-
založniške dejavnosti je delež
prihodkov 17,5-odstoten, dru-
gih prihodkov je 8,4 odstotka.
V letu 2011 načrtujejo 8,2-

odstotno rast prodaje (večja
prodaja na tujih trgih). V letu
2010 so bistveno zmanjšali čis-
to izgubo, ki pa je bila še vedno
visoka (25,8 milijona evrov).
Najnovejše objavljene novice
so povezane z odstopi nekate-
rih članov nadzornega sveta v
Pivovarni Laško in z odstopom
predsednika nadzornega sveta
Marjana Mačkovška.

Povečanje osnovnega 
kapitala - Nova KBM

ATVP je potrdila prospekt za
ponudbo delnic Nove KBM jav-
nosti. Emisijska vrednost novih
delnic znaša največ do
136.930.384,50 evra. Vrednost
ene delnice je določena v raz-
ponu med 8,00 in 10,50 evra.
Glede na objavljeni prospekt
za ponudbo delnic bodo delni-
ce najprej na voljo obstoječim
delničarjem. V drugem krogu
pa bodo na voljo malim vlaga-
teljem v Sloveniji in na Polj-
skem, ter institucionalnim vla-
gateljem. Za obstoječe delni-
čarje poteka vpis od 4. aprila
2011 do 18. aprila 2011.

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

Bodo banke pomagale 
Pivovarni Laško?

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

Jesenice - Podjetje mimovr-
ste, eno najhitreje rastočih
gorenjskih podjetij, naj bi v
prihodnjih letih raslo še hi-
treje. Ustanovitelji Jugoslav
Petković, Zvone Jagodic,
Aleksander Potokar, Anže
Novak in Lado Črnilogar na-
meravajo z dokapitalizacijo
podjetja pridobiti nov kapital
in se z njegovo pomočjo širi-
ti na tuje trge. "Namen doka-
pitalizacije je širitev poslova-
nja na trge zunaj Slovenije in
hkrati izboljšanje kapitalske
strukture podjetja. K oddaji
ponudb smo povabili tako
domače kot tuje finančne in
strateške vlagatelje," pojas-
njuje direktor Petković. Po-
govori o novem partnerju še
potekajo, zaključek naj bi bil
znan čez nekaj tednov. 

"Da, vpliv gospodarske kri-
ze smo čutili, vendar v pozi-
tivnem smislu," na vpraša-
nje o poslovanju v času krize
odgovarja direktor in pojas-
ni: "Kupci želijo danes za
svoj denar dobiti več, zato je
spletni nakup priljubljena
odločitev - poleg prihranka v
denarnici pomeni tudi pri-
hranek časa." Kljub temu se
v mimovste ne zanašajo le na
spremenjene nakupne nava-
de in organsko rast v panogi,

več pozornosti namenjajo
kakovosti storitev. Prihodki
od prodaje so se lani v pri-
merjavi z letom 2009 pove-
čali za okoli 15 odstotkov. "Še
pomembneje pa je, da nam
je hkrati uspelo dvigniti pov-
prečno vrednost naročila in
izboljšati dobičkonosnost po-

slovanja," rezultate komenti-
ra Jugoslav Petković.

Podatki Eurostata in slo-
venskih internetnih trgovin
kažejo trend padanja proda-
je v klasičnih trgovinah in
obratno rast prek spleta.
"Spletni trgovci smo stro-
škovno učinkovitejši, kup-

cem lahko zagotovimo nižje
cene. Drugi temelj uspeha
spletnih trgovin je ponudba
t. i. eksotičnih artiklov, ki jih
klasični trgovci ne ponuja-
jo," o uspehu spletnih trgo-
vin pravi direktor in navrže
še podatek, da supermarketi
na svojih policah ponujajo
približno dvajset tisoč izdel-
kov, hipermarketi petdeset
tisoč, v mimovrste pa je v
ponudbi devetdeset tisoč iz-
delkov. Spletne nakupe za-
konodaja tudi bolj ščiti pri
vračilu blaga. 

"Lani smo se bolj kot na
nadaljnjo eksplozivno rast
osredotočili na uspešnost po-
slovanja. Kljub temu smo
povečali prodajo, medtem ko
je večina trgovcev izkusila
celo padec prodaje. Po-
membno je, da rastemo hi-
treje od trga," pravi Petković
in napoveduje prenos izku-
šenj in znanja tudi na tuje
trge: "Rasli bomo s prodajo
in številom zaposlenih, kar
pa ne pomeni, da bomo v
Sloveniji počivali. Še vedno
načrtujemo rast tudi doma,
predvsem z odpiranjem no-
vih prodajnih oddelkov, na
roko pa nam gre tudi organ-
ska rast spletnega nakupova-
nja." Kot zapisano, tudi pri
slednjem rastejo hitreje od
konkurence.

Po hitrejšo rast v tujino
Spletna trgovina mimovrste je lani po prodaji zrasla za 15 odstotkov, v prihodnje bi radi še več - zato
bodo sedanji lastniki izbrali strateškega partnerja za prodor na trge zunaj Slovenije.

Jugoslav Petković: "S pomočjo strateškega partnerja bomo
prišli do kapitala za prodor na tuje trge." / Foto: Tina Dokl

Boštjan Bogataj

Kranj, Ljubljana - V Merfinu,
podjetju nekdanjih Merkur-
jevih menedžerjev, s kate-
rim so opravili prevzem na-
kelskega trgovca, je pred ted-
nom na ljubljansko sodišče
vložilo predlog za uvedbo
prisilne poravnave. Dolg
Merfina do upnikov znaša
več kot 331 milijonov evrov,
še največ, približno 180 mi-
lijonov podjetje dolguje
HTC Dva. Načrt finančnega
prestrukturiranja Merfina
predvideva poplačilo zgolj
dobrih dveh odstotkov dolga
v petih letih od potrditve pri-
silne poravnave oziroma od-
pis kar 324 milijonov evrov!
"Za družbo je bil s strani up-
nikov vložen predlog za ste-
čaj, zato uprava družbe Mer-
fin vlaga predlog za prisilno
poravnavo kot ugodnejšo
možnost za poplačilo upni-
kov," je zapisala uprava v
uvodu načrta finančnega
prestrukturiranja.

Med glavne vzroke za na-
stanek insolventnosti uprava
Merfina šteje gospodarsko
krizo, ki je prizadela panogo
gradbeništva in na splošno in-
vesticije, zaradi česar je v teža-
vah Merkur, kjer je imel Mer-
fin večinski delež delnic. Del-
nice so imeli v večji meri last-
niki zastavljene za obveznosti
družbe in deloma tudi za ob-
veznosti Merkurja in drugih
družb, vsem pa so se zmanj-
šala likvidnostna sredstva,
zato so imeli težave pri refi-
nanciranju in podaljševanju
rokov zapadlosti svojih fi-
nančnih obveznosti. Zato je
danes Merkur v prisilni porav-
navi, Merfin pa je zmanjšanje
vrednosti delnic popolnoma
ohromilo. Zaradi težav Mer-
kurja, tako uprava Merfina, je
tudi HTC Dva insolventen. 

"Premoženja v Merfinu ni,
zato je predlog za dvoodstot-
no poplačilo upnikov boljši od
stečaja, kjer ne bodo dobili
nič," je ta teden po zaslišanju
v Državnem zboru povedal

Bine Kordež. Po noveli insol-
venčenega zakona morajo biti
sicer upniki poplačani vsaj
polovično v štirih letih, zato
tega predloga ljubljansko
okrožno sodišče morda sploh
ne bo obravnavalo. Tudi zato
se Branku Đorđevću, stečaj-
nemu upravitelju HTC Dva,
zdi predlog prisilne poravna-
ve nerealen: "Merfin nima
nobenih dohodkov." Med naj-
večjimi lastniki Merfina je
podjetje Bineta Kordeža BK
Kapital s 27 odstotki, dobrih
deset odstotkov ima HTC
Dva, 6,39 odstotka Merfin tri,
Miran Jelovčan in Goran Če-
lesnik po 2,95 odstotka, Mer-
fin sam 2,49 odstotka ... Kapi-
tal Merfina se je z osemdese-
tih milijonov evrov v letu
2008 in 66,5 milijona evrov v
letu 2009 lani zmanjšal zara-
di slabitev naložb v Merkur in
je znašal skoraj 266 milijo-
nov negativnega kapitala.
Tako so za lani v Merfinu iz-
kazali za kar 250 milijonov
evrov izgube. 

Kljub temu je uprava, vo-
dil naj bi jo Bine Kordež, v
načrt finančnega prestruktu-
riranja (na Ajpesovih splet-
nih straneh je bil objavljen 5.
aprila) zapisala: "Ugotavlja-
mo, da družba formalno ni
trajneje nelikvidna, je pa na
meji oziroma je trajneje ne-
likvidna, ker se je bistveno
zmanjšal obseg njenih sred-
stev." Zato pa ne zamujajo s
plačilom prispevkov iz plač
in dela več kot tri mesece. To
ni čudno, saj ni v Merfinu
nihče zaposlen. Zakaj po-
tem prisilna poravnava?
Tako kot v podobnih prime-
rih tudi v tem uprava najbrž
zavlačuje s stečajnim po-
stopkom, v katerem lahko
stečajni upravitelj izpodbija
vse posle, ki so bili opravlje-
ni v letu dni po uvedbi ste-
čajnega postopka. Tak spor-
ni posel naj bi bila lanska de-
litev dobička v višini 12,6
milijona evrov, s katerim so
številni Merfinovci poplačali
svoj dolg do bank.

Merfin bi minimalno poplačal upnike
Uprava Merfina bi le dvoodstotno poplačala upnike, stečajnemu upravitelju HTC Dva, ki je 
s 180 milijoni evrov največji upnik Merfina, se zdi predlog nerealen.

Pravijo, da sindikat KNNS
pozablja, da se slovensko go-
spodarstvo še ni izvilo iz pri-
meža gospodarske krize, ko
so sicer v Hidrii v celoti spo-
štovali panožne kolektivne
pogodbe, redno izplačevali
plače, regrese, božičnice in
druge bonitete, v času pove-
čanega obsega dela pa tudi
vse dodatke, nadure in do-
datne stimulacije. "Menimo,
da je napovedana stavka na
Jesenicah neupravičena in
nikakor ni pravi način za
urejanje razmerij med zapo-
slenimi in delodajalcem," še
odgovarja Darjan Lapanje iz
Hidrie. Sindikalistka Milena

Koselj Šmit je včeraj pojasni-
la, da so se pripravljeni pogo-
varjati, vendar poziva vodstva
še niso prejeli: "Težko gospo-
darsko stanje? Na Jesenicah
120 delavcev dela na polno,
naj jih spoštujejo s primerno
plačo, saj niso v izgubi, so
dobičkonosni in se s tem
tudi hvalijo." V Hidrii Roto-
matiki je sicer okoli tisoč za-
poslenih, od tega približno
120 na Jesenicah, ki proizva-
jajo rešitve za avtomobilsko
industrijo in industrijo kli-
matizacije. Na naše vpraša-
nje, ali imajo tudi v drugih
družbah Hidrie tako nizke
plače, pa Lapanje odgovarja,
da podatkov o plačah in na-
grajevanju ne objavljajo.

Ne bodo delali za mizerne plače

�1. stran
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Cveto Zaplotnik

Bohinjska Bistrica - Ko si je
minister v spremstvu doma-
čina Branka Ravnika, gene-
ralnega direktorja direktora-
ta za kmetijstvo na kmetij-
skem ministrstvu, ogledoval
klavniško predelovalni obrat
Mesnine Bohinja v Bohinj-
ski Bistrici, je dejal, da mu
ugaja predvsem to, ker teme-
lji na lokalni tradiciji pridela-
ve hrane in ker z obratom
"živi" tudi lokalna skupnost.
"Slovenski kmet ne more ob-
stati brez domače predelave
in obratno: tudi slovenska
predelava bo izgubila svojo
poglavitno prednost, če ne
bo temeljila na domači suro-
vini," je dejal Židan in pou-
daril: "Ko bo prvič zmanjkalo
hrane, se bodo potrošniki za-
vedeli pomena domače hra-
ne." V Mesninah Bohinja po
besedah direktorja Antona
Cesarja na leto zakoljejo
1500 goved in tristo do štiri-
sto prašičev, večino izdelkov,
med katerimi sta najbolj zna-
ni Bohinjska zaseka in Bo-
hinjska klobasa, prodajo veli-
kemu trgovcu, preostalo v
treh lastnih trgovinah. Z do-
kapitalizacijo, ki so jo podpr-
li občina in vseh deset agrar-
nih skupnosti, potrditi pa jo
mora še skupščina, bodo pri-
dobili sedemdeset tisoč ev-
rov, ki jih bodo namenili za
zorilnico in sušilnico suho-
mesnatih izdelkov. V prihod-
nje bi radi še okrepili lastno
trgovsko mrežo in rešili last-
ništvo obrata.

"Ministra nismo sezna-
njali s problemi, ampak smo
mu povedali, kako zadovolj-
ni smo, da nam je uspelo
ohraniti predelavo mleka v
Bohinju in bohinjsko znam-
ko sira," je dejal Jože Cvetek
in poudaril, kako pomemb-
no je to, da kupec ve, od kje
izvira sir, kako je narejen in
iz kakšnega mleka. V Bohinj-
ski sirarni, vodi jo Jožetov sin
Primož, predelajo v mlečne
izdelke polovico bohinjskega
mleka, to je približno štiri 

tisoč litrov vsak drugi dan. V
prihodnje bodo predelavo ši-
rili le toliko, da bi lahko pre-
delali vse v Bohinju namol-
zeno mleko. 

Na kmetiji pr' Tonejovc
na Poljah, kjer gospodarita
Andrej Soklič in njegova
partnerka Simona Kejžar,
obdelujejo 24 hektarjev last-
nih in najetih kmetijskih
zemljišč. Redijo dvajset glav
velike živine, od tega trinajst
molznic. Mleko so nekdaj
oddajali v bohinjsko sirar-
no, a ko je ta zašla v težave
in ga ni več mogla plačevati,
so se pred desetimi leti odlo-
čili za predelavo mleka na
kmetiji. Leto kasneje so se
usmerili v ekološko kmeto-
vanje, nato so se vključili še
v Bohinjsko sirarsko pot. Da
bi zadostili veterinarskim
zahtevam, so začeli urejati
novo sirarno, a kot pravi An-
drej, je bila pot do dovoljenj
in tudi do evropskega de-
narja dolga in zapletena. Na
leto namolzejo okrog šest-
deset tisoč litrov mleka, vse-

ga predelajo v mlečne izdel-
ke - skuto, sir, mohant, na-
vadno in kislo mleko ... Siri-
jo na tradicionalen način - v
bakrenem kotlu, s kuriščem
na drva in s postopki brez
dodatkov. Večino izdelkov
prodajo na domačem dvo-
rišču, enkrat tedensko so s
svojo ponudbo na tržnici v
Bohinjski Bistrici. Ko An-
dreja vprašamo o načrtih,
pove, da bodo v skladu z za-
htevami za ekološko kmeto-
vanje morali preiti v hlevu iz
vezane v prosto rejo.

Minister je v sredo obis-
kal tudi največjo bohinjsko
mlečno kmetijo, to je kmeti-
jo Janeza Zupana v Bohinj-
ski Češnjici, kjer obdelujejo
54 hektarjev lastnih in na-
jetih kmetijskih zemljišč, re-
dijo 152 goved, od tega 68
krav molznic, in imajo šest-
sto tisoč litrov mlečne kvote.
Oktobra bo minilo sedem
let, odkar so hlev z utesnjene
lokacije preselili ven iz vasi.
"Ob občutnem znižanju od-
kupne cene mleka smo pri

odplačevanju posojila za nov
hlev le težko shajali, cena se
je zdaj malo popravila, a je
še vedno prenizka in bi mo-
rala biti vsaj 34 do 35 centov
za liter, da bi se kmetija lah-
ko tudi razvijala," je dejal Ja-
nez in dodal, da si ob dobri
ceni mleka verjetno tudi sin
ne bi poiskal službe zunaj
kmetije. 

"V prihodnje bo hrana z
območij, kakršno je Bohinj,
postala še več vredna in bolj
cenjena. Že zdaj je v Ljublja-
ni po bohinjskih izdelkih ve-
liko povpraševanje, dosegajo
pa tudi višje cene," je dejal
bohinjski župan Franc Kra-
mar in poudaril, da je ime-
noval delovno skupino, ki
naj bi pripravila strokovne
osnove za trženje bohinjskih
izdelkov, kot so bohinjski sir,
bohinjska zaseka, bohinjska
klobasa, bohinjski med, mo-
hant, pod skupno blagovno
znamko - Pridelano v Bohi-
nju, Bohinjsko ...

Pridelano v Bohinju
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan je v sredo v Bohinju obiskal Mesnine 
Bohinja, Bohinjsko sirarno ter kmetiji Janeza Zupana in Andreja Sokliča.

MEŠETAR

Bohinjci so ministra tudi
opozorili, da še vedno ne
upravljajo s celotnim Bo-
hinjskim ribiškim okoli-
šem, pri tem pa so pou-
darili, da je ribištvo v 
Bohinju v vzponu.

Kot ugotavlja kmetijski svetovalec Dušan Jović, sta
glavna problema bohinjskega kmetijstva majhnost
kmetij in zaraščanje. Majhnost se kaže v tem, da bo-
hinjske kmetije težko dosegajo kriterije iz državnih
razpisov; zaraščanje pa je posledica tega, da se kmeč-
ki gospodarji starajo.

V Mesninah Bohinja: minister Dejan Židan (levo) in direktor Anton Cesar / Foto: Tina Dokl

V Bohinjski sirarni: Jože Cvetek, minister Dejan Židan in
bohinjski župan Franc Kramar / Foto: Tina Dokl

Na kmetiji pr' Tonejovc predelujejo mleko v sir in druge
izdelke. Na sliki: Andrej Soklič v zorilnici sira / Foto: Tina Dokl 

Februarske odkupne cene mleka

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravlja tudi
mesečno tržno poročilo za mleko, ki vključuje tako odkup-
no ceno mlekarn kot dobaviteljev. Mlekarne so februarja
letos za mleko, dostavljeno v mlekarno, s 3,7 odstotka
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin, plačale v povprečju
29,96 evra za sto kilogramov, kar je bilo za 4 cente ali za
0,13 odstotka več kot mesec prej. Ker je mleko v povprečju
vsebovalo 4,21 odstotka maščobe in 3,41 odstotka bel-
jakovin, je bila povprečna dejanska odkupna cena 30,82
evra in je bila za 12 centov ali za 0,39 odstotka višja kot ja-
nuarja. Odkupovalci so za mleko s 3,7 odstotka maščobe in
3,15 odstotka beljakovin plačali 25,34 evra za sto kilogramov,
cena, izračunana glede na vsebnost maščobe in beljakovin
v mleku, pa je znašala 28,86 evra. C. Z.

Odkupna cena (v EUR/100 kg) za mleko s 3,7 odstotka
maščobe in 3,15 odstotka beljakovin (standard) in glede na
dejansko vsebnost maščobe in beljakovin (dejanska)

Mesec Cena mlekarn: Cena odkupovalcev:
*standard *dejanska *standard *dejanska

December 2008 33,40 35,69 n. p. n. p.
Julij 2009 25,50 26,33 22,02 24,08
December 2009 26,17 27,79 22,22 25,41
Julij 2010 26,95 27,76 23,98 26,20
Avgust 2010 27,78 28,24 24,19 26,61
September 2010 28,82 29,29 24,37 27,49
Oktober 2010 29,19 29,73 24,48 28,09
November 2010 29,54 30,22 24,87 28,50
December 2010 29,98 30,70 24,93 28,85
Januar 2011 29,92 30,70 25,24 28,78
Februar 2011 29,96 30,82 25,34 28,86

Kmetijska zadruga Križe, z. o. o.
Cesta Kokrškega odreda 24, Križe
Upravni odbor

Razpisuje delovno mesto 

direktorja (m/ž)

zadruge za naslednje štiriletno mandatno obdobje.

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki imajo končano visoko ali
višjo izobrazbo ekonomske, komercialne, kmetijske ali gozdar-
ske smeri in 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 2 leti na 
vodilnih položajih. 

Pisne prijave pričakujemo v osmih dneh od dneva objave v 
Gorenjskem glasu na naslov: 
Miro Bajd, Senično 42, tel.: 04/595 79 59.

Informacije v zvezi z razpisom so vam na voljo na tej številki.

Kranj

Pri delu v gozdu letos umrlo že sedem ljudi

Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je letos pri pose-
ku in spravilu lesa umrlo že sedem ljudi, od tega samo v zad-
njem tednu dva. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano in zavod zato priporočata lastnikom gozdov, da
realno ocenijo, ali so sami dovolj usposobljeni in opremlje-
ni za delo v gozdu ali je bolje, da to delo zaupajo za to oprem-
ljenim in izurjenim izvajalcem. Vse, ki delajo v gozdu sami,
pa opozarjata, da naj bodo pri tem skrajno previdni, saj je
tovrstno delo, še zlasti posek drevja, eno najnevarnejših
opravil. Natančnejše analize nezgod kažejo, da se večina
zgodi zaradi podcenjevanja nevarnosti, dela brez osebne za-
ščitne opreme, nepoznavanja tehnike dela, zastarelih in sla-
bo vzdrževanih delovnih naprav in slabe telesne pripravlje-
nosti. Le osem odstotkov ljudi, ki so se v zadnjih letih pri
delu v gozdu smrtno ponesrečili, je uporabljalo osebno va-
rovalno opremo. V času gospodarske krize (in naraščajoče
brezposelnosti) se dela v gozdu loteva tudi vse več lastnikov
gozdov, ki za to niso dovolj usposobljeni. C. Z.

Žirovnica

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Kmetijska svetovalna služba vabi v torek, 12. aprila, ob 15.30
v Čopovo hišo v Žirovnici na predavanje o dopolnilnih de-
javnostih na kmetiji. Predavala bo Barbara Kunšič Demšar,
svetovalka za kmečko družino in dopolnilne dejavnosti, ki
bo povedala marsikaj koristnega o vrsti, pogojih in registra-
ciji dopolnilnih dejavnosti ter o dovoljenem fizičnem in do-
hodkovnem obsegu. C. Z.
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Alenka Bole Vrabec

Jelena Justin

Resevna je hišni kucelj
Šentjurja. Z gozdom poraš-
čen hrib v Posavskem hribov-
ju sam od sebe ne ponuja po-
sebnega razgleda, zato so na
njenem vrhu z donacijami
zgradili 20 metrov visok raz-
gledni stolp. Zaradi kratkega
in lahkega dostopa je hrib
priljubljena izletniška točka. 

Avtocesto Ljubljana-Mari-
bor zapustimo na izvozu
Dramlje, kjer sledimo smer-
nim tablam za Šentjur. V
Šentjurju nadaljujemo kar
naravnost, v smeri Železni-
ške proge, prevozimo pod-
voz, ter sledimo v smeri Šen-
truperta. Na desni strani za-
gledamo manjše parkirišče,
kjer parkiramo, lahko pa se
zapeljemo še malce naprej,
kjer se začnejo markacije
proti Resevni. Zavijemo des-
no in nadaljujemo po asfalti-
rani cesti do konca table
Šentjur. Na križišču poti par-
kiramo avto. Desno gre sicer
cesta proti Resevni, a mi smo
prišli hodit, zato zavijemo
levo. Kmalu smo na novem
križišču, kjer se odločamo za
položno ali strmo pot. Str-
mejša pot gre po dokaj zaraš-
čeni grapi, enkrat po levem,
pa spet po desnem bregu. Ko
zavije iz grape do osamljene
hiše, se združi s položno po-
tjo. Vzpon nadaljujemo po
cesti do križišča, kjer zavije-
mo rahlo levo, in takoj desno

v strm kolovoz, ki nam ne da
dihati. Sledimo strmemu ko-
lovozu in hitro pridobivamo
na višini. Ko se kolovoz rahlo,
res le rahlo položi, se z njega
levo v breg odcepi strma ste-
za, ki nas višje pripelje še na
en kolovoz. Sledimo marka-
cijam kar skozi gozd in kma-
lu stopimo na makadamsko
cesto. Gremo po cesti levo,
mimo miniaturnega vodnega
mlinčka, na ovinku pa nas
markacije usmerijo desno
skozi ozek pas gozda. Stopi-
mo na jaso in gremo mimo
spominskega obeležja, kjer
počivata mlada partizana
Cvetka Jerin in Dušan Lah, ki
sta padla 18. marca 1945.
Pred nami je tudi stanovanj-
ska hiša. Ob spomeniku zavi-
jemo desno in spet stopimo

na makadamsko cesto, po ka-
teri se v desni smeri povzpne-
mo do Planinskega doma na
Resevni. Od doma nas loči še
nekaj korakov do vrha, kjer je
20 metrov visok razgledni
stolp, ki nam postreže s čudo-
vito panoramo. Ker je stolp
jeklen, se nanj nikar ne
povzpnimo, če se pripravlja
na nevihto, ravno tako ne, če
smo vrtoglavi. 

Razgled z vrha je veliča-
sten: pogled na jugovzhod se
ustavi na Boču, na jug na Bo-
horju, na jugozahod pa na
Kumu. Direkten pogled na
sever je pogled na razpoteg-
njeno Pohorje, spredaj je Pa-
ško Kozjak. Ob lepem vreme-
nu se severozahodno kažejo
Kamniško-Savinjske Alpe, na
zahodu pa se pokažejo celo

Julijske Alpe. Tik pred seboj,
na vzhodu, pa je sosednji Rif-
nik, ki je znan kot arheološko
najdišče, z najdbami iz mlaj-
še kamene dobe. Zahodno od
Resevne je hrib Ramanca,
781 m. Pod njim je vas Sveti-
na, kjer ima svoj grob zname-
nita slovenska popotnica in
pisateljica Alma Karlin. Mala
Slovenija nam je skoraj cela
kot na dlani.

Z vrha po poti vzpona se-
stopimo nazaj do zadnje
hiše, kar po cesti, in nato sle-
dimo markacijam desno. Se-
stopimo po gozdni stezi, ki
preči pobočje po južni strani.
Odpre se nam pogled proti
jugu, gremo tudi mimo za-
puščene kmetije. Ko doseže-
mo širšo kolovozno pot, ji
sledimo v levo. Smo na poti,
ki je bila na spodnjih marka-
cijah, pri našem vzponu
označena kot položna. Pot
nas pripelje do osamljene
kmetije, kjer nas bo skoraj
zagotovo pozdravil pasji la-
jež, na levi strani pa imajo
svojo hišico čebelarji. Še na-
prej sestopamo po kolovozu,
na desni strani pa lahko opa-
zimo slikovit skalni rob. Ko-
lovoz se spušča proti asfalti-
rani cesti, kjer smo se ob pri-
hodu pognali v strmino. Do
avtomobila lahko sestopimo
tudi po cesti.
Nadmorska višina: 682 m
Višinska razlika: 402 m
Trajanje: 2 uri in 30 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Resevna (682 m)

Vrh z razglednim stolpom
Tokrat nas bo pot vodila na vrh, ki je tudi del Slovenske planinske poti. Torej, če zbiramo žige, se
bomo morali povzpeti tudi na naš današnji izbrani izlet. Ime je dobil po resju, ki ga je ogromno.

V ljudskem verovanju je
petelin simbol za bojevitost,
še posebej v tistih deželah,
kjer so petelinji boji še dovo-
ljeni. Ponekod simbolizira
budnost, saj je znanilec sonč-
ne svetlobe. V asirski mitolo-
giji je bil petelin simbol boga
ognja Nuskuja in boga sonca
Šamaša. Zelo pomemben je
bil tudi v grški mitologiji.
Rimljani so v njem videli
simbol za varuhe hiše. V nor-
dijskih mitih dva petelina bu-
dita junake in skrivne sile.
Ponekod odganja petelin zle
prikazni. Če pa vranje črn ko-
kot doživi sedem let, zleže
jajce, iz katerega se bo izlegel
zmaj ... Po drugi plati pa je
kokotiček tudi simbol neči-
mrnosti. Na primer: nosi se
kot petelin na gnoju; kjer sta
dva petelina na dvorišču, tam
je vrišč; če petelin poje na
gnoju, bo še dolgo lepo vre-
me ipd. Petelin je priljubljen

motiv slikarjev, saj so pri-
merki z živo rdečo rožo in
kovinsko bleščavim perjem
pravi princi med perjadjo;
snežno bel petelin s krvavo
rdečim okrasjem pa ima
med kokoškami gotovo toli-
ko magične moči kot med
deklicami princ na belem ko-
nju. Če se človeku sanja o
petelinu, naj se čuva ognja.
Najdemo ga tudi v ljudski
pesmi: Petelinček je zapel pa
Petelinček in čibka ali Pe-
telinček, petelanček, /boš vi-
dou, kaj bo,/ boš sukn'cu
nosu, /prekratka ti bo, /str-
gan rokau, praz'n bokau! ... A
ponosne hoje, vzvišenosti pa
tudi elegance in mikavnosti
je konec, ko dobi petelin 'ce-
sarjeva nova oblačila' - ko ga
oskubijo. Njegove kvalitete
se prevrednotijo. Častijo ali
odklanjajo ga človeške br-
bončice. Pripravljajo ga na
vse mogoče načine, tudi z

brizgi vinca. No, na ta način
omamljen primerek ne bi
smel za petelinji volan, lahko
pa pristane na krožniku v
družbi z malce nenavadno
solato in jagodnim napitkom
namesto sladice.

Petelinček na rdeči 
posteljici z vinom 

Za 4 osebe potrebujemo:
bedra in prsi 1 piščanca, 1 žlico
olja, 1 žličko masla, 2 zreli, na
drobno zrezani rdeči papriki, 1
drobno sesekljano rdečo čebulo,
2 stroka česna, 2 žlički sladke
paprike, pol žlice paradižniko-
ve mezge, pol kg olupljenega in
zmletega paradižnika, 1 žlico
sesekljane bazilike, 1 dcl belega
vina, nekaj kapljic tabasca po
želji; široke rezance.

Meso razrežemo na kose.
V kozici segrejemo žlico olja,
na njem popražimo meso,
dodamo papriko in čebulo in

še malo pražimo. V kozico
damo še strt česen, sladko
papriko, paradižnikovo mez-
go in dobro premešamo. Čez
nekaj minut zalijemo z vi-
nom in dodamo paradižnik.
Nekajkrat premešamo. Nato
kozico postavimo v pečico,
ogreto na 100 stopinj C, da
se meso na majhnem ognju
prepoji z okusi. Od časa do
časa po potrebi prilijemo še
malo vina in jed cmarimo do
mehkega. Skuhamo široke
rezance, da so še na zob, jih
odlijemo in iz njih v globo-
kem servirnem krožniku na-
pravimo grmado. Okoli nje
naložimo kose piščanca, jih
prelijemo s stopljenim mas-
lom in potresemo z baziliko.

Porova solata z olivami

Za 4 osebe potrebujemo: 4
mlade pore, 16 črnih oliv brez
koščic, 10 zelenih oliv, polnje-

nih z mandlji, limonov sok,
oljčno olje, sol, poper, kajenski
poper po okusu. 

Por očistimo in ga nareže-
mo na obročke. Poškropimo
ga z limonovim sokom, soli-
mo in popramo, po želji do-
damo še ščep kajenskega po-
pra in črne olive. Dodamo
oljčno olje in okrasimo z ze-
lenimi olivami.

Jagodni napitek 

Za 4 osebe potrebujemo: 2
na kosce zrezani banani, pol
kg jagod, 1 l tekočega zelo mrz-
lega jogurta 1,3, 2 žlici javoro-
vega ali agavinega sirupa, 4 ja-
gode za okras, polnozrnate pi-
škote.

Banani, jagode, jogurt in
sirup zmiksamo. Prelijemo
v visoke ohlajene kozarce, ki
smo jih okrasili z jagodo in
postrežemo s piškoti iz pol-
nozrnate moke. 

Razgledni stolp na vrhu Resevne / Foto: Jelena Justin

M I Z I C A , P O G R N I S EPetelin, ki ne sme za volan

Planinski dom tik pod vrhom / Foto: Jelena Justin
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Jelena Justin

Pozdravljene,
gore II

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

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

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

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

in vam hkrati ponuja veliko idej 
za obisk gora. 

Knjigo lepo dopolnjujejo 
čudovite fotografije, 

dodani so tudi zemljevidi.
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS     
telefon: 04 201 42 00

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

Janez Rozman s. p. - Rozman bus, www.rozmanbus.si, tel.: 04/53 15 249:
TRST: 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; MEDŽUGORJE: 7.- 9. 5.; BANOVCI: 10. - 13. 5.; DUGI OTOK: 28.
6. - 1. 7.; 1. - 8. 7.; 19. - 22. 8.; 19. - 26. 8.; OMIŠ: 16. - 19. 9.; ROGOZNICA: 10. -
17. 9. (all inclusive).

Nagrajenci 
Jutrišnji koncert tenorista Jurija Reje, ki se je rodil v Gonjačah pri
Novi Gorici, si bodo brezplačno ogledali: Jože Borič iz Radovlji-
ce, Meta Razpotnik iz Kranja, Frido Kuselj z Visokega, Jožica
Bregar iz Kranja in Antonija Jakšič iz Križ. 
Geslo Tomo Križnar je borec za človekove pravice je prineslo na-
grado Stanetu Zupanu z Golnika, Štefki Andolšek iz Bohinjske
Bistrice in Mariji Černigoj iz Tržiča. Geslo V sredo nova razstava
v naši avli je nagradilo Ano Višak z Bleda, Jurko Dominko iz Cer-
kelj in Franca Horvata iz Vodic. Geslo Naročniki gredo ceneje na
počitnice je srečo prineslo Kristijanu Pečniku iz Škofje Loke,
Magdi Šenk iz Kranja in Fani Krničar z Golnika.
Nagrada iz rubrike Pesmi mladih za mesec marec pa pripada
Taji Basaj iz Selc. Vsem nagrajencem čestitamo!

LOTO
Rezultati 28. kroga - 6. aprila 2011

10, 21, 29, 30, 34, 35, 39 in 26

Lotko: 6 2 5 1 3 1
Loto PLUS: 11, 29, 30, 31, 34, 36, 38 in 39

Sklad 29. kroga za Sedmico: 710.000 EUR
Sklad 29. kroga za Lotka: 400.000 EUR
Sklad 29. kroga za PLUS: 515.000 EUR

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

Turnir v standardnih in latinsko-ameriških plesih
Kranj - Plesni klub Mirandance vabi jutri, v soboto, 9. aprila,
z začetkom ob 14. uri v športno dvorano ESIC (Ekonomska
gimnazija) Kranj na kvalifikacijski rating turnir v standard-
nih in latinsko-ameriških plesih.  

Nastop stand up komedijanta v Cafe Central
Kranj - V slaščičarni Cafe Central v Kranju (staro mestno je-
dro) bo v nedeljo, 10. aprila, ob 10. uri nastopil stand up
komedijant Dušan Tomič.

Večer plesa in dobre volje
Primskovo - Večer plesa in dobre volje bo v Domu krajanov
Primskovo danes, v petek, 8. aprila, ob 20. uri. Nastopil bo
ansambel Veseli Begunjčani.

Quiksilver Luža
Krvavec - Od danes, petka, 8. aprila, do nedelje, 10. aprila,
bo na Krvavcu potekala tradicionalna Quiksilver Luža.

Razmišljanje o Kristusovem trpljenju
Zgornja Besnica - Razmišljanje o Kristusovem trpljenju bo v
glasbi, besedi in sliki danes, v petek, 8. aprila, ob 19.30 v
cerkvi sv. Tilna v Zgornji Besnici.

Ko pride pomlad
Kamna Gorica - Kulturno zabavna prireditev Ko pride pom-
lad se bo jutri, v soboto, 9. aprila, ob 19. uri začela v domu
krajanov v Kamni Gorici.

Srečanje invalidov
Škofja Loka - Medobčinsko društvo invalidov Škofja Loka
vabi na že tradicionalno, 37. Srečanje invalidov občin Škofja
loka, Železniki in Gorenja vas - Poljane, ki bo v soboto, 16.
aprila, ob 11. uri v prostorih doma učencev Škofja Loka - po-
leg Športne dvorane Poden. Organiziran bo prevoz iz
Železnikov. Prijavite se pri poverjenikih ali v društveni 
pisarni ali po telefonu 512 29 70 ali 041/761 058.

Zimska učna tura
Gozd Martuljek - Planinsko društvo Gozd Martuljk orga-
nizira za svoje člane v soboto, 16. aprila, zimsko učno turo.
Zbirno mesto bo ob 9. uri na parkirišču pred Kočo na Goz-
du pod Vršičem. Za udeležbo se prijavite do 14. aprila An-
dreju Žemvi po tel. 041/749 046

Terme Banovci - Prlekija
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi 19. aprila na izlet v
terme Banovci in Prlekijo. Prijave z vplačili sprejemajo v
društveni pisarni do zasedbe mest v avtobusu.

Na Jurijev pohod 
Šenčur - Pohodniška sekcija Društva upokojencev Šenčur
vabi člane, da se v soboto, 16. aprila, udeležijo vsakoletnega
Jurijevega pohoda. Začetek pohoda bo ob 8. uri iz Šenčurja. 

Prvi pohod na Roblek
Begunje - Društvo za aktivno preživljanje prostega časa Ejga
Gorenjske bo jutri v soboto, 9. aprila, organiziralo prvi po-
hod na Roblek. Zbor bo ob 8. uri pred pubom Jurček v Be-
gunjah. Prijave in informacije 041/715 063 - Franjo.

Na Trstelj
Kranj - Pohodniki kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 14.
aprila, na pohod na 643 metrov visoki Trstelj. Prijave z vplačili
sprejemajo v društveni pisarni do ponedeljka, 11. aprila.

Terme Banovci - Prlekija
Kranj - Društvo upokojencev Kranj vabi 19. aprila na izlet v
terme Banovci in Prlekijo. Prijave z vplačili sprejemajo v
društveni pisarni do zasedbe mest v avtobusu.

IZLETI

PRIREDITVE

Pasijonsko romanje na Vir pri Domžalah
Škofja Loka - Prosvetno društvo Sotočje Škofja Loka orga-
nizira ogled Virskega pasijona, ki bo v petek, 15. aprila, ob
20. uri. Prijave in informacije po telefonu 051/344 119.

Ves čas čutiti ljubezen - je iluzija?
Kranj - Dekanijski odbor za zakon in družino Kranj vabi na
predavanje z naslovom Ves čas čutiti ljubezen - je iluzija?, ki
bo v petek, 8. aprila, ob 20. uri v župnijski dvorani na
Tavčarjevi 43. Predavala bosta zakonca Meta in Rudi Tavčar.

Zdrava prehrana in zdrav način življenja
Cerklje - Krajevna organizacija Rdečega križa Cerklje in
Društvo bolnikov z osteoporozo Kranj vabita v torek, 12.
aprila, ob 19.30 v prostore Občine Cerklje na predavanje
Zdrava prehrana in zdrav način življenja. Predavala bo
Nevenka Kozjek, univ. dipl. ing. živ. teh..

Lastnosti in uporaba gline
Tržič - V Knjižnici dr. Toneta Pretnarja bo v petek, 8. aprila,
ob 19. uri predavanje Janeza Ferjuca, ki vam bo približal last-
nosti in uporabo gline.

Življenje-smrt-življenje
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v torek, 12. aprila, ob 16. uri na predavanje in
pogovor z naslovom Življenje-smrt-življenje - 1. del. Preda-
vanje, ki bo v društveni pisarni v Kranju, na Oldhamski c. 14
(pri Vodovodnem stolpu), bo vodil mag. Edo Belak. 

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, v
soboto, 9. aprila, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na
proučevanje Svetega pisma z okvirno temo Kaj v življenju ne
smemo izgubiti? Razgovor bo povezoval Grega Česnik.

Sodobni trendi balkonov in teras
Preddvor - Turistično društvo Preddvor v sodelovanju z revijo
Gaja vabi v sredo, 13. aprila, ob 19. uri v Dom krajanov v Pred-
dvoru na predavanje o rožah na temo Sodobni trendi balkonov
in teras. Predavala bo Barbara Podlogar s Kluba Gaja.

Zbiranje starih hišnih imen
Rečica pri Bledu - RAGOR v sodelovanju z Občino Bled pripravl-
ja srečanje z domačini, ki bo v ponedeljek, 11. aprila 2011, ob
18.30 v Gasilnem domu na Rečici. Na srečanju bomo domači-
nom predstavili pomen hišnih imen in pregledali hišna imena v
njihovi krajevni skupnosti. Več informacij na 04/581 34 16.

O preživljanju prostega časa mladih na Bledu
Bled - Društvo BMC, Blejski mladinski center, vabi jutri, v
soboto, 9. aprila, ob 17. uri v njihove prostore v Športno
dvorano Bled, vhod zgoraj, z olimpijskega trga, na družabno
okroglo mizo, na katero so povabili podžupana Tonija
Mežana, ki ustanovitev mladinskega centra zelo podpira,
saj, kot pravijo, na Bledu že predolgo pogrešajo prostor, kjer
bi mladi lahko kakovostno preživljali svoj prosti čas. 

Delavnica povezovanja z dojenčki in malčki
Kranj - V Kulturnem centru Krice Krace bo jutri, v soboto, 9. aprila,
ob 10. uri delavnica AEIOU, izvirno pripovedovanje dojenčkom in
malčkom. Odkrivali boste, kako se igrivo, preko besed, zvokov,
zgodb in besednih iger bolje povežemo z dojenčki in malčki. Pri-
jave in info.: Susana Diez Rupnik, tel.: 040/542 773.

Dan odprtih vrat Sončne elektrarne
Škofja Loka - Danes, v petek, 8. aprila, bo med 10 in 17. uro
v Sončni elektrarni na Trati, Frankovo naselje 1, Škofja Loka
potekal dan odprtih vrat z ogledom sončne elektrarne in
strokovno razlago o možnostih izkoriščanja sončne energi-
je, ogledom Razdelilno transformatorske postaje in pred-
stavitev njene vloge v Škofji Loki ter preizkusom najnovejših
modelov električnih koles in skuterja.

Merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holesterola
Goriče - Krajevna organizacija Rdečega križa Goriče v soboto,
9. aprila, vabi na merjenje krvnega tlaka, sladkorja in holes-
terola. Merjenje bo potekalo od 7. do 9. ure v prostorih OŠ
Goriče. Pridite na tešče. Evidenčno kartico prinesite s seboj.

Nocoj, pa oh nocoj
Mengeš - Slavnostni jubilejni koncert z gosti ob 35. obletni-
ci MOKZ Mengeški Zvon z naslovom Nocoj, pa oh nocoj bo
v novem Župnijskem domu sv. Mihaela v Mengšu danes, v
petek, 8. aprila, ob 20. uri.

KONCERTI

OBVESTILA

PREDAVANJA

Revija pevskih zborov občine Naklo
Podbrezje - Revija pevskih zborov občine Naklo bo v Kul-
turnem domu v Podbrezjah danes, v petek, 8. aprila, z za-
četkom ob 19. uri.

Slike Zlate Bele
Slovenski Javornik - DPD Svoboda France Mencinger Ja-
vornik Koroška Bela obvešča, da bo danes, v petek, 8. apri-
la, ob 18. uri v salonu Viktorja Gregorača (Kulturni dom na
Slovenskem Javorniku) odprtje slikarske razstave slikarke
Zlate Bele iz Ljubljane. 

Komedija duhov
Jesenice - V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice bo v
nedeljo, 10. aprila, ob 19.30 premiera predstave Komedija
duhov. 

Micki je treba moža
Cerklje - Dramska skupina kulturno umetniškega društva
Pod lipo Adergas bo jutri, v soboto, 9. aprila, ob 20. uri
gostovala z veseloigro v treh dejanjih Vinka Koržeta Micki
je treba moža v dvorani Kulturnega hrama Ignacija Boršt-
nika.

Jeppe s hriba
Ribno - Kulturno društvo Rudija Jedretiča Ribno vabi v pe-
tek, 8. aprila, ob 20. uri v Zadružni dom Ribno na
ponovitev komedije Jeppe s hriba v izvedbi domače
igralske skupine.

Mama je umrla dvakrat
Šenčur - Kulturno-umetniško društvo Lom pod Storžičem
vabi jutri, v soboto, 9. aprila, ob 19. uri v Dom krajanov
Šenčur na ogled komedije Vinka Möderndorferja Mama je
umrla dvakrat.

Likovna dela Eda Gregoriča
Jesenice - V Razstavnem salonu Dolik bodo danes, v petek,
8. aprila, ob 18. uri odprli razstavo likovnih del slikarja, člana
Likovnega kluba Dolik Eda Gregoriča.

RAZSTAVE

PREDSTAVE

RAZSTAVE

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 129.900,00 ali 3 PGF
169,900,00 €. Na razpolago 2 hiši. Inf: 041 669 742, 051 607
577 PTS, d.o.o. / DOM - IN d.o.o. PTS, d.o.o., Golniška c. 68a, Kranj
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Vilma Stanovnik

Bled - Naši veslači, kandidati
za člansko A-reprezentanco,
bodo po dolgotrajnih pripra-
vah, ki so vključevale trening
na simulatorjih veslanja in
trening veslanja na morju v
Skradinu, ta konec tedna pr-
vič nastopili na tekmovanju,
saj se bodo udeležili močne
regate Croatia Open v Zagre-
bu.

Veslači v mlajših kategori-
jah so sicer tekmovali že mi-
nuli konec tedna na tekmi za
pokal Luke Kopra v Ankara-
nu, drugi pa so bili na skup-
nih pripravah na Bledu, kjer
so v soboto testirali pripravlje-
nost v enojcih in dvojcih, v
nedeljo pa že v prvih kombi-
nacijah v dvojnih dvojcih in
četvercu. 

"Zadnje testiranje je bilo
delno usmerjeno v sestavo
posadk, ki naj bi jih imeli v
Zagrebu. V soboto, ko so se

tekmovalci merili v skifih, so
bili razdeljeni po skupinah,
tako da neposrednega dvobo-
ja med Čopom in Špikom ni
bilo, po rezultatih je bil Špik
malo hitrejši. Sledila je skupi-
na: Janez Zupan, Jan Špik,
Tomaž Pirih, Aleš Zupan,
Matej Rojec, Gašper Fitravec.
Drugi so zaostajali. V nedeljo
je prednjačil dvojni dvojec
Čop-Fistravec, Luka Špik v
skifu, med dvojnimi dvojci pa
še čoln bratov Pirih in mlaj-
ših članov Mateja Rojca in
Aleša Zupana. V tem trenut-
ku zaradi tipa treninga, ki je
bil zelo dolg, ne morem na-
tančno oceniti, kakšen je
končni domet, ampak mis-
lim, da je kar v redu," je med
drugim povedal selektor in
trener blejskih veslačev Miloš
Janša in dodal, da bo posadke
za prvo tekmo svetovnega
pokala v Münchnu določil
šele po prvomajski regati na
Bledu in regati v Essnu.

Najboljši veslači na prvo tekmo
Ta konec tedna bodo slovenski veslači nastopili na tradicionalni mednarodni regati v Zagrebu, 
tradicionalna prvomajska regata pa bo 23. in 24. aprila na Bledu.

Vilma Stanovnik

Tržič - Konec marca se je s
paralelnim veleslalomom
končala letošnja sezona sve-
tovnega pokala v deskanju
na snegu. Zadovoljen jo je
zaključil 27-letni (rojstni dan
bo praznoval v ponedeljek)
Tržičan Žan Košir, ki je na
šestih izmed desetih tekem
svetovnega pokala v paralel-
nih disciplinah končal med
elitno šestnajsterico finali-
stov in v skupnem seštevku
zasedel trinajsto mesto. 

"Seveda so za "piko na i"
manjkale kakšne stopničke,

ki so cilj vsakega vrhunskega
športnika. Bistveno pa je, da
sem sam sebi dokazal, da
sem po vseh težavah, ki sem
jih imel s hrbtom, povsem
konkurenčen. Menim, da so
bili postavljeni dobri temelji
za nov korak naprej," z opti-
mizmom pravi simpatični
Žan Košir, ki te dni že zače-
nja testiranje opreme za na-
slednjo sezono, po kratkem
počitku pa 15. maja prične
kondicijske priprave. "Niče-
sar ne želim prepustiti na-
ključju," dodaja Košir, ki
meni, da od slovenskih de-
skarjev tudi v prihodnjih se-

zonah lahko pričakujemo vr-
hunske izide. 

"Slovenska ekipa je res
močna, ena najmočnejših.
Da pa se tudi za prihodnost
ni bati, so dokaz kar tri me-
dalje na svetovnem mladin-
skem prvenstvu pretekli vi-
kend," je tudi povedal izku-
šeni Tržičan. Na svetovne-
mu mladinskemu prvenstvu
je namreč naslov prvaka v
paralelnem veleslalomu
osvojil Tim Mastnak, v de-
skarskem krosu je bil drugi
Matija Mihič, v slop stylu pa
je srebro osvojil Tim Kevin
Ravnjak. 

Manjkale so le stopničke
Eden najboljših deskarjev je Tržičan Žan Košir, ki se je v minuli sezoni začel redno uvrščati v elitno
šestnajsterico finalistov in v skupnem seštevku paralelnih disciplin sezono končal na 13. mestu.

In memoriam

Andrej Klinar
Včeraj popoldne so se na blejskem poko-

pališču sorodniki in prijatelji poslovili od
Andreja Klinarja. Rodil se je leta 1942 v
Planini pod Golico nad Jesenicami. Po le-
tih šolanja si je pridobil naziv diplomirane-

ga inženirja gozdarstva in vse do upokojitve leta 2005 opravljal
najrazličnejša dela na tem področju. Poleg študija in službova-
nja pa je bil Andrej Klinar tudi odličen športnik v alpskem smu-
čanju. Bil je večkrat državni prvak v mladinski in članski kate-
goriji ter bil več let član državne reprezentance. Tako se je leta
1964 udeležil olimpijskih iger v Innsbrucku in leta 1968 v Gre-
noblu. Na olimpijskih igrah v Sarajevu je bil vodja prog za mo-
ške discipline.

Po končani športni karieri se je v letu 1970 včlanil v Smučar-
ski klub Bled in 27 let opravljal funkcijo tehničnega vodja kluba.
Več let je bil podpredsednik Smučarske zveze Slovenije. Vse do
smrti je bil član alpskega odbora pri Smučarski zvezi Slovenije,
odgovoren za alpske proge, in član upravnega odbora Smučar-
skega kluba Bled. Bil je tudi tehnični delegat FIS in član podko-
misije za alpske proge pri mednarodni smučarski organizaciji
FIS. Andrej je bil 21 let vodja tekmovalnega odbora in vodja tek-
movanja Organizacijskega komiteja za Pokal Vitranc v Kranj-
ski Gori. "Za Andreja Klinarja lahko rečemo, da je vse svoje bo-
gato življenje namenil športu, društvenim in družbenim aktivno-
stim v širši okolici in v kraju, kjer je živel. Ni bil samo odličen
športnik, ampak tudi človek z ogromnim znanjem, ki ga je dajal
in poklanjal vsem generacijam," so zapisali pri SZS.

Andrej Klinar naj bi za vso svojo bogato prehojeno pot, za živ-
ljenjsko delo na področju športa in drugih dejavnostih ob prazni-
ku Bleda 10. aprila 2011 prejel zlato plaketo Občine Bled.Selektor naše veslaške reprezentance Miloš Janša je s 

prvimi testiranji reprezentantov zadovoljen, čeprav bo 
resnično pripravljenost lahko ocenil šele po prvih tekmah. 

Marjan Fuis

Škofja Loka - Končano je slo-
vensko ligaško kegljaško pr-
venstvo, v katerem sta naslov
prvaka pri ženskah ubranila
celjska ekipa Lanteks (osvoji-
la je tudi svetovni pokal), pri
moških pa mariborski Kon-
struktor. Lep uspeh so dose-
gle gorenjske ekipe. Ženska
ekipa Eta Kamnik je osvojila
drugo mesto in s tem uvrsti-
tev na evropski pokal, prav
tako tudi moška ekipa kranj-
skega Triglava, ki je osvojila
drugo mesto pred tržiškim
Ljubeljem. S tem je tudi Lju-

belj dobil vstopnico za evrop-
ski pokal NBC, v katerega se
je prav tako uvrstila ženska
ekipa Ljubelja z osvojitvijo 4.
mesta v 1. ligi. 

V 1. B ligi so dobro tekmo-
vale kegljavke Triglava, saj
so bile druge in se uvrstile v
1. A ligo. Pri moških je v 1. B
ligi drugo mesto osvojil Sili-
ko, peti so bili kegljači Škof-
je Loke. Napredovanje v viš-
jo ligo sta si priigrali ekipa
Hidra, ki je osvojila prvo me-
sto v 2. ligi, in Triglav-2, ki je
zmagal v 3. ligi. Ekipa Želez-
nikov si je z osvojitvijo naslo-
va gorenjskega prvaka priig-

rala vstopnico za kvalifikaci-
je za 3. slovensko ligo, ki
bodo v maju. 

Minuli konec tedna je bil
na sporedu tudi finale za na-
slov gorenjskega prvaka. Pri
ženskah je zmagala Alenka
Čubrilovič pred Ireno Pro-
sen in Moniko Blagovič (vse
Triglav). Ker se je Čubrilovi-
čeva odpovedala nastopu na
državnem prvenstvu, se je
tja uvrstila Irena Prosen, po-
leg nje pa še Silvana Belci-
jan, Irena Koprivc, Ivka Nar-
doni, Joži Šuštar, Lidija Pir-
man, Simona Hren, Tadeja
Kokalj, Anja Ruter, Špela

Zemljen (vse Eta Kamnik) in
Lidija Vintar (KK Ljubljana).
Pri moških je naslov prvaka
osvojil Janže Lužan (Triglav)
pred Juretom Mejačem (Lju-
belj) in Juretom Starmanom
(Triglav), vsi pa so se uvrstili
na državno prvenstvo. Od
Gorenjcev, ki nastopajo za
druge klube, so se na držav-
no prvenstvo uvrstili še Edo
Oberstar in Brane Kršinar
(oba Hidro), Franci Kozjek
(prvak Ljubljanske regije),
Peter Jantol, Slavko Zor-
man, Franc Grubar, Marko
Oman in Zoran Inlikar (vsi
Calcit Kamnik). 

Štiri gorenjske ekipe v evropskih pokalih

Žan Košir

Kranj

Četrto mesto naših vaterpolistov

Tri najboljše ekipe sosednje Hrvaške, Jug CO iz Dubrovnika
ter Medveščak in Mladost iz Zagreba, dve najboljši ekipi
Črne gore, Primorac iz Kotorja ter Jadran iz Herceg Novega
in reprezentanca Slovenije, so se od četrtka do nedelje v po-
kritem olimpijskem bazenu borile za čim boljšo uvrstitev na
turnirju Final six za generacijo letnika 1997 in mlajše. Naša
reprezentanca je pod vodstvom trenerja Primoža Troppana
in pomočnika Urša Kralja nastopila v postavi: Jure Beton (Tri-
glav), Benjamin Popovič (Triglav), Tilen Lukovič (Branik),
Mario Fejzič (Triglav), Juš Žmavc (Triglav), Tim Dariš (Roka-
va Koper), Tadej Debevc (Kamnik), Elija Štader (Rokava Ko-
per), Vid Naglič (Triglav), Peter Brozovič (Rokava Koper),
Aleš Finžgar (Triglav), Patrik Vatovec (Rokava Koper), Dan
Toškan (Rokava Koper), Peter Vuk (Rokava Koper) in Marko
Bobran (Triglav). V uvodni tekmi proti zagrebškemu Med-
veščaku so morali priznati premoč nasprotniku šele na kon-
cu srečanja, v drugem nastopu so premagali Mladost, v tret-
jem nastopu pa so morali priznati premoč mladih vaterpoli-
stov iz Kotorja. V četrtem nastopu so bili nato prepričljivo
boljši od Jadrana iz Herceg Novega, v zadnjem pa so morali
spet priznati premoč zmagovalcu turnirja, Jugu iz Dubrovni-
ka. Slovenija, ki je na koncu osvojila četrto mesto, je imela po
oceni trenerjev najboljšega vratarja Jureta Betona, statistika
pa je pokazala, da je bil Aleš Finžgar z 18 zadetki najboljši
strelec. Mihael Čenečevič iz Juga je bil najboljši igralec tega
lepega in dobro organiziranega mednarodnega turnirja. J. M.

Domžale, Kranj

Derbi jutri v Domžalah

Nogometaši v 1. SNL so v sredo odigrali 26. krog. Ekipa
Domžal je z Olimpijo igrala izenačeno 0 : 0, Hit Gorica pa
je z 1 : 0 premagala Triglav Gorenjsko. Jutri bo derbi 27. kro-
ga v Domžalah, kjer ob 20.15 gostuje Maribor, Triglavani pa
bodo v nedeljo ob 16.30 gostili Olimpijo. V. S.
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Simon Šubic

Kranj - Na kranjskem okrož-
nem sodišču so včeraj nada-
ljevali ponovljeno sojenje
Boštjanu Razingarju in
Amirju Bešiću, domnevni-
ma roparjema poštarja na Je-
senicah 30. decembra 2008.
Na prvem sojenju so Jeseni-
čana zaradi pomanjkanja do-
kazov oprostili, saj je sodišče
iz kazenskega spisa izločilo
kronska dokaza - poštarsko
torbo in denar. Policija ju je
kmalu po ropu našla pri hiš-
ni preiskavi Razingarjevega
stanovanja, za katero pa po
mnenju kranjskega sodišča
ni bila izdana ustrezna sod-
na odredba. Na pritožbo to-
žilstva je višje sodišče kasne-
je ugotovilo, da je bila hišna
preiskava zakonita, zato je
zadevo vrnilo v vnovično so-
jenje. 

Včeraj je bil na vrsti že
tretji narok vnovičnega po-
stopka, ker pa je prišlo do
spremembe v sestavi sodne-
ga senata, so morali proces
začeti znova. Obramba je še
enkrat zahtevala izločitev
vseh dokazov, ki jih je polici-
ja zbrala na podlagi tajnega
opazovanja in pri končnih
hišnih preiskavah. Obtože-
na so namreč policisti pred
ropom že dalj časa opazova-
li, saj so ju sumili, da sta 16.
decembra 2008 načrtovala
rop poštnega vozila v Radov-
ljici, a ga nazadnje nista iz-
vedla. Poleg tega sta bila tudi
glavna policijska osumljen-
ca za tri drzne rope v prete-
klosti: 18. decembra 2007
naj bi oropala varnostnika
med oddajo gotovine v noč-
ni trezor na Spodnjem Plav-
žu na Jesenicah in odnesla

44.150 evrov, 16. januarja
2009 naj bi iz jeseniškega
Jeko-ina odnesla 36.445 ev-
rov, 18. avgusta 2009 pa iz
blejskega hotela Savica kar
153.844 evrov. Tožilstvo je v
začetku marca v postopku
preiskave omenjenih kazni-
vih dejanj ropov in načrtova-
nja ropa zaradi pomanjka-
nja dokazov ustavilo pregon
zoper Razingarja in Bešića,
kar je za zagovornika Petra
Žnidaršiča in Milana Krstića
dokaz, da so bile vse sodne
odredbe za tajno opazovanje
in izvedbo hišnih preiskav
izdane na podlagi insinuacij
in ne utemeljenega suma,
kot zahteva zakon o kazen-
skem postopku. "Podlaga za
hišni preiskavi 30. decem-
bra 2008 so bile neresnične
navedbe policije. To se je po-
kazalo sedaj, ko je bila prav-
nomočno ustavljena pre-
iskava za druga očitana kaz-
niva dejanja, ker je tožilstvo

samo ocenilo, da ni doka-
zov," je povedal Razingarjev
zagovornik Žnidaršič. Od-
vetnik Krstić mu je pritrdil
in dejal, da je po zadnji odlo-
čitvi tožilstva treba tudi na
obravnavano zadevo gledati,
"kot da je policija opravila
hišno preiskavo brez odre-
dbe oziroma z odredbo, ki je
bila nezakonita". 

Okrožna državna tožilka
Marija Marinka Jeraj je od-
govorila, da je bilo v tem po-
stopku že večkrat potrjeno,
tudi na višjem sodišču, da so
bili vsi dokazi za rop poštar-
ja na Jesenicah v predkazen-
skem postopku zbrani zako-
nito. "Dejstvo, da je bil po-
stopek zoper oba obtoženca
zaradi drugih predhodnih in
istovrstnih kaznivih dejanj
ustavljen, pa ne more biti
dokaz, da je bil predkazenski
postopek za obravnavano
kaznivo dejanje nezakonit.
Znano je, da je za začetek

predkazenskega postopka in
za odreditev posameznih
ukrepov med postopkom po-
trebna nižja stopnja suma
kot za vložitev same obtožni-
ce. V tistem primeru se je
pokazalo, da v preiskavi ni
bilo možno zbrati dovolj do-
kazov za vložitev obtožnice,
ni pa bilo ugotovljeno, da
utemeljeni razlogi za sum v
času predkazenskega po-
stopka niso obstajali," je
obrambi ugovarjala tožilka.
Sodni senat, ki ga vodi
okrožna sodnica Andreja
Ravnikar, je po preučitvi spi-
sa ustavljene preiskave pritr-
dil navedbam tožilke in
predlog obrambe zavrnil. 

Sojenje se je nadaljevalo z
zaslišanjem policistov, ki so
decembra 2009 prikrito
opazovali obtožena Razin-
garja in Bešića. Zaradi zašči-
te njihove identitete so imeli
zakrite obraze, zaslišali pa so
jih preko videokonference. 

Očitajo jima samo še en rop
Policija je Jeseničana Boštjana Razingarja in Amirja Bešića pred dobrima dvema letoma kazensko
ovadila za štiri rope in načrtovanje dodatnega ropa, tožilstvo pa sedaj vztraja samo še pri enem
kaznivem dejanju - ropu poštarja na Jesenicah. 

Koroška Bela

Presenetil ga je električni udar

V sredo dopoldne se je v podjetju Acroni na Koroški Beli po-
škodoval delavec. Policisti so ugotovili, da je 36-letni moški
s Hrušice opravljal meritve napetosti v električni omarici.
Pri tem je prišlo do električnega udara, delavec pa se je zato
hudo poškodoval. Odpeljali so ga v jeseniško bolnišnico, od
tam pa v ljubljanski Klinični center. Tuja krivda je izključena. 

Kranj

Padla na zaboj

V tovarni Iskra ISD v Kranju je v sredo zjutraj delavka v de-
lavnici padla na zaboj in si poškodovala rebra. Posredovali
so reševalci Nujne medicinske pomoči Kranj in jo prepeljali
v bolnišnico Jesenice. S. Š.

Moravče

Zgorel čebelnjak

V sredo popoldne je izbruhnil požar na kozolcu in čebelnja-
ku v naselju Podstran v občini Moravče. Pogasili so ga pros-
tovoljni gasilci iz Moravč in Krašc ter poklicni gasilci iz
Domžal. V požaru je nastalo za okoli petindvajset tisoč ev-
rov gmotne škode. Vzrok in druge okoliščine policisti še
vedno preiskujejo. V požaru ni bil nihče poškodovan. S. Š. Tožilstvo je v začetku marca ustavilo pregon zoper Boštjana Razingarja (desno) in Amirja Bešića,

ki ga je ločeno vodilo zaradi treh očitanih kaznivih dejanj ropa in načrtovanja ropa. / Foto: Tina Dokl

Kranj

Priprli osumljenca umora

Policisti so pri kontroli prometa v Kranju poskušali ustaviti
osebni avtomobil. Voznik njihovih znakov ni upošteval in je
s povečano hitrostjo odpeljal proti naselju Trboje, kjer je
nato peš zbežal v gozd, vendar so ga kasneje izsledili. Mo-
ški se je izkazal z bolgarskimi osebnimi dokumenti. Zaradi
suma, da gre za ponarejene dokumente, so moškega prive-
dli na policijsko postajo. Kasneje se je njihov sum o pona-
rejenih dokumentih potrdil, hkrati pa so policisti ugotovili,
da gre za 39-letnega državljana Hrvaške, za katerim je raz-
pisana mednarodna tiralica zaradi storitve več hujših kazni-
vih dejanj, tudi umora. Moškega so privedli k dežurni pre-
iskovalni sodnici, ki je zanj po zaslišanju odredila ekstrada-
cijski pripor.

Jesenice

Prijeti po tatvini ograje

Na Jesenicah so pred dnevi trije moški odtujili kovinsko po-
cinkano ograjo, vredno okoli dva tisoč evrov. Kmalu po do-
godku so policisti pri kontroli prometa ustavili osebni avto-
mobil, v katerem je bila tudi ukradena ograja. Zoper storil-
ce, stare od 20 do 25 let, bodo podali kazensko ovadbo. 

Cerklje

Vlomili v delavnico

Pred dnevi so neznani storilci vlomili v delavnico v Cerkljah
in odtujili več elektrotehničnih predmetov. Lastnik je oško-
dovan za okoli dvajset tisoč evrov. 

Kranj

Udaril varnostnika

Pred dnevi so policiste obvestili, da je mlajši moški napadel
varnostnika v Zdravstvenem domu Kranj. Policisti so ugoto-
vili, da je 20-letni moški pripeljal pred zdravstveni dom in
parkiral na mestu za invalide. Varnostnik ga je opozoril na
nepravilno parkiranje, vendar ga 20-letnik ni upošteval. Ko se
je mladenič vrnil, je opazil, da so mu vozilo s pajkom odpe-
ljali mestni redarji, zato je stopil do varnostnika in ga z roko
udaril v glavo. Policisti so 20-letniku izdali plačilni nalog.

Medvode

Nepovabljeni v hišo

V sredo popoldne je nekdo vlomil v stanovanjsko hišo v
Medvodah. Iz notranjosti so odtujili denar, nakit in foto-
aparat. Lastnika so oškodovali za okoli 2000 evrov. S. Š.

Kranj

Izginile bakrene plošče

V noči na torek so malopridneži iz skladiščnih prostorov
podjetja v okolici Kranja ukradli večjo količino bakrenih
plošč, skupaj vrednih kar sedemdeset tisoč evrov. Policisti
in kriminalisti okoliščine vloma še preiskujejo. 

Medvode

Iz rok iztrgal denar

Policisti so pred dnevi v Medvodah odvzeli prostost dvema
33-letnima državljanoma Romunije, osumljenima storitve
kaznivega dejanja drzne tatvine. Romuna sta pred dnevi v
dopoldanskih urah prišla v stanovanje 56-letnika iz Ljub-
ljane in mu hotela prodati različne artikle (posodo in nože).
Ko je Ljubljančan hotel pokazati, da nima dovolj gotovine,
mu je eden izmed osumljencev iz rok izpulil za nekaj sto
evrov gotovine, nakar je skupaj s sostorilcem zbežal iz
stanovanja. Policisti so Romuna na podlagi opisa izsledili in
prijeli istega dne v Medvodah. Privedli so ju k preiskovalne-
mu sodniku, ki je zanju odredil pripor. S. Š.



www.gorenjskiglas.si

AKTUALNO

POGOVOR

ZANIMIVOSTI

NA ROBU

RAZGLED

Šolstvo Slovenci v zamejstvuPodjetni

Referendum o malem delu

Dr. Jože Bajzek: ”Dobra šola uči
za življenje, ne za ocene.”
Stran 15

Sportina: v dvajsetih letih od
dveh do dva tisoč zaposlenih
Strani 16, 17

Stran 14
Volivci bodo v nedeljo na referendumu odločali o zakonu o malem delu. Mnenja o njem so različna. Dr. Anja Kopač Mrak, državna 
sekretarka na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, pravi, da malo delo ne bo ogrozilo rednih zaposlitev. Marko Funkl, študent
in predsednik Gibanja za dostojno delo in socialno družbo, je prepričan, da bodo mali delavci ostali mali. / Foto: Gorazd Kavčič 

Mohorjeva založba iz Celovca
letos praznuje 160-letnico 
obstoja. Stran 19
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Pred referendumom

Jasna Paladin

Zakaj naj bi volivci v nede-
ljo glasovali proti zakonu o
malem delu?

"Zato, ker je zakon, tak-
šen, kot je, preprosto slab.
Spremembe na trgu dela so
nujno potrebne, a ne na na-
čin, ki ga vlada predvideva z
uvedbo malega dela. Vsi se
strinjamo, da je sedanji si-
stem študentskega dela slab,
a zakon o malem delu izhaja
prav iz tega in ta sistem hoče
vlada zdaj prenesti še na
brezposelne in upokojence.
Nemogoče je pod isto streho
spraviti vse te tri skupine!
Sporno je tudi govoriti o
delu za študente, saj bi jim
država morala omogočati le
študij, ne pa, da morajo za-
radi socialne ogroženosti še
delati. Menimo, da bi bilo
treba pripraviti ukrepe za
vsako od teh treh skupin po-
sebej, ne pa malo delo, ki
prinaša veliko fleksibilnosti
na vseh področjih, s tem pa
tudi manj socialne varnosti.
Zakon omogoča, da bodo
delodajalci malo delo izko-
riščali prav tako, kot so do
sedaj študentskega." 

Z vladno napovedjo, da bo
malo delo zmanjšalo brez-
poselnost, se ne strinjate.
Zakaj?

"Delodajalci si želijo flek-
sibilne delovne sile, saj z njo
dolgoročno nimajo stroškov.
Tako bodo raje izbrali male-
ga delavca, ki se ga lahko ka-
darkoli znebijo, kot pa neko-
ga redno zaposlili. Doslej so
izkoriščali študente, zdaj pa

bodo še upokojence in tujce,
novih rednih zaposlitev pa
ne bo, saj bodo delodajalci,
ki zakon najbolj podpirajo,
gotovo našli stranpoti sebi v
prid. Malo delo dolgoročno
pomeni manj rednih zapo-
slitev, manj delavskih pravic
in uzakonjeno najvišji mož-
ni znesek zaslužka. Malo
delo za brezposelne zagoto-
vo ni stimulativen sistem in
izkušnje iz tujine kažejo, da
so 'mali delavci' ostali mali."

Kako bi vi uredili študent-
sko delo in zaposlovanje
mladih?

"Ministrstvo bi to lahko
uredilo z enotno evidenco
vpisa, ki bi onemogočala vpi-
se v študijske programe zara-
di statusa samega. S tem dr-
žava zgolj prikriva brezposel-
nost. Po nekaterih podatkih
naj bi bilo mladih do 30. leta
brez službe celo okoli 50 ti-
soč. Naš predlog je, da država
uvede sistem, ki je pred leti
že uspešno deloval - obvezne
prakse, s katerimi so mladi
prišli v stik z delodajalci in ti
so jih zato tudi lažje zaposlili.
Študentski servisi, kakršne

imamo in s katerimi ni zado-
voljen nihče, so se razvili
samo zato, ker je država k
temu pristopila nepravilno."

Zakaj naj bi proti malemu
delu glasovali upokojenci?

"40 odstotkov upokojen-
cev prejema pokojnino, niž-
jo od 500 evrov, in sistem, ki
načrtuje, da bodo morali
ljudje po 40 letih dela za do-
stojno preživetje delati na is-
tih položajih kot študentje in
brezposelni, gotovo ni pravi.
Napaka je tudi v tem, da je
zakon o malem delu nastal
na pobudo upokojencev. Te-
žave trga dela smo se pre-
prosto lotili pri napačni ge-
neraciji."

Kaj bo po vaše prineslo
sprejetje zakona o malem
delu?

"Zakon bo prinesel
ogromno obliko fleksibilne-
ga dela, ki ga bo z leti vse
težje nadzirati. Prinesel bo
manj rednih zaposlitev,
manj delavskih pravic in so-
cialne varnosti ter še več pri-
ložnosti delodajalcev za iz-
koriščanje."

Mali delavci bodo
ostali mali
Marko Funkl, študent in predsednik Gibanja za dostojno delo in socialno
družbo

Marko Funkl / Foto: Jasna Paladin

Simon Šubic

Zakaj potrebujemo zakon o
malem delu?

"Zakon o malem delu pr-
vič ureja na enem mestu ob-
časna in začasna dela, pri če-
mer daje dejansko možnost
trem različnim kategorijam,
ki imajo status zagotovljen
že z drugo podlago - torej
študentom in dijakom, brez-
poselnim osebam in upoko-
jencem. Druga stvar je, da je

pri nas študentsko delo pre-
šlo vse meje, ker ni nobenih
omejitev in tudi ne dobre
kontrole."

Kakšne varovalke ima za-
kon, da malo delo ne bo
ogrozilo rednih zaposlitev?

"V zakonu je ključna ome-
jitev na ravni posameznika.
Brezposelne osebe in upo-
kojenci imajo dovoljeno 60
ur mesečnega dela, pri štu-
dentih pa smo postavili let-
no kvoto - 720 ur na leto. Po-
leg tega je zelo jasno defini-
rana omejitev na ravni delo-
dajalcev, ki jim je kvota ur
malega dela določena glede
na število zaposlenih. Tre-
nutno v trgovinski branži se-
dem odstotkov delovnih ur

opravijo študenti, medtem
ko bo po novem omejitev 1,6
odstotka. Delo, ki je nad
omejitvijo, se mora izvajati v
delovnem razmerju, pri tem
pa bo seveda ključna dobra
kontrola."

Zakaj naj torej študentje
glasujejo za malo delo?

"Ker z njim največ pridobi-
jo. Ker z zakonom vpeljuje-
mo rizični sklad, ki jim bo
zagotovil plačilo za opravlje-

no delo, česar sedaj nimajo.
Trenutno študentom plaču-
jejo od dva do 35 evrov na
uro, medtem ko z zakonom
postavljamo minimalno
urno postavko v povezavi z
minimalno plačo, ki znaša 4
evre. Zelo pomembno je, da
se bodo po novem študen-
tom priznale delovne izkuš-
nje, ki so ključne za vstop
mladih na trg delovne sile,
opravljeno delo pa se jim bo
štelo tudi v pokojninsko
dobo. Vsi ti štirje razlogi so
po mojem mnenju zelo do-
bri za podporo zakona o ma-
lem delu. Pri čemer je treba
poudariti, da so omejitve štu-
dentskega dela postavljene
tako, da 93 odstotkov študen-
tov že danes dela znotraj

omejitev. Poleg tega bo šlo
po novem pet odstotkov kon-
cesijske dajatve od študent-
skega dela za štipendije, se-
daj pa samo trije odstotki." 

Kaj zakon prinaša upoko-
jencem in brezposelnim?

"Že sedaj kar 33 tisoč upo-
kojencev dela preko podjem-
nih in avtorskih pogodb, veli-
ko dela pa se opravi na črno,
podobno kot pri brezposel-
nih. Zakaj ne bi torej tudi

upokojencem in brezposel-
nim dali formalnih možno-
sti za opravljanje občasnega
in priložnostnega dela, a jim
hkrati ne zmanjšamo pravice
do pokojnine oziroma brez-
poselnim ne odrekamo pra-
vice do denarnega nadome-
stila do višine dvesto evrov
na mesec. Brezposelni, ki so
v stiku z delodajalci, bodo
tudi lažje prišli do rednih za-
poslitev."

Kaj bi pomenila zavrnitev
zakona?

"Zavrnitev zakona o ma-
lem delu bo povedala, da ne
želimo iti v korak s spre-
membami, ki jih od nas za-
hteva globalizacija. Da bomo
torej vztrajali, da se delo lah-
ko opravi le v okviru delovne-
ga razmerja in da ni potrebe
po občasnem in priložnost-
nem delu. Vztrajali bomo pri
študentskem delu, ki študen-
tom ne daje nobenih pravic,
omogoča le bogatenje štu-
dentskih servisov, hkrati pa
se bomo odrekli dodatnim
sredstvom za štipendije. Z
zavrnitvijo bi izgubile vse ka-
tegorije, ki jim malo delo
daje možnost, da delajo in to
uradno delajo, ne na skrivaj,
na črno."

Malo delo ne ogroža
rednih zaposlitev 
Dr. Anja Kopač Mrak, državna sekretarka na ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve

Anja Kopač Mrak / Foto: Gorazd Kavčič

"Delodajalci so doslej izkoriščali 
študente, zdaj pa bodo še upokojence
in tujce, novih rednih zaposlitev pa ne
bo, saj bodo delodajalci, ki zakon 
najbolj podpirajo, gotovo našli stranpoti
sebi v prid. Malo delo dolgoročno 
pomeni manj rednih zaposlitev, manj
delavskih pravic in uzakonjeno najvišji
možni znesek zaslužka."

"Delodajalci trenutno študentom 
plačujejo od dva do 35 evrov na uro,
medtem ko z zakonom postavljamo
minimalno urno postavko v povezavi z
minimalno plačo, ki znaša 4 evre. Zelo
pomembno je, da se bodo po novem
študentom priznale delovne izkušnje,
ki so ključne za vstop mladih na trg
delovne sile, opravljeno delo pa se jim
bo štelo tudi v pokojninsko dobo."
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Šolstvo

Urša Peternel

Eno najbolj navdušujočih
predavanj v sklopu letošnje-
ga, že 22. srečanja ravnate-
ljev osnovnih šol, ki je pote-
kalo v torek in sredo na Ble-
du, je bilo predavanje dr. Jo-
žeta Bajzka z Inštituta za so-
ciologijo v Rimu. Ugledni
predavatelj je predavanju dal
naslov Sedem korakov za
boljšo šolo.

1. korak: Prostor in 
odprtost za družino

Šola mora najti prostor in
odprtost za družino, je pou-
daril dr. Bajzek. V današ-
njem svetu v marsikateri šoli
mislijo, da družinsko okolje,
v katerem odraščajo učenci,
ni njihov problem. A družina

je tisti prostor, kjer otrok pri-
dobi pristno človeško izkuš-
njo, je prostor občutenja in
skrbi za drugega. Šola in
družina zato morata delati z
roko v roki. Šola, ki izključu-
je starše, obenem pa druži-
na, ki izključuje šolo, pome-
nita "umor za učenca" oziro-
ma "samomor". 

2. korak: Prostor za 
enkratno osebnost 
vsakega učenca

Šola mora zagotoviti pros-
tor za negovanje enkratnosti
posameznika, je poudaril
predavatelj. V današnjem
svetu je običajno, da iz ljudi
delamo "serijske izdelke". V
dobri šoli pa bi morali zago-
toviti vsakemu učencu, da do
veljave pride njegova enkrat-

na osebnost. "Vsakdo izmed
nas je v nečem samosvoj. A
potrebujem nekoga, ki verja-
me vame, ki se odziva na
moje 'bolezni' in mi pomaga
razviti moje kvalitete. To bi
moral v šoli dobiti vsak uče-
nec!" je poudaril dr. Bajzek
ter ravnateljem položil na
srce, da noben učenec ni
manj vreden, tudi tisti s slab-
šimi ocenami ne. Čisto vsak
učenec ima nek talent, je do-
dal, ter poudaril, da je prav
občutek enakovrednosti bis-
tven za vsakega učenca.

3. korak: 
Šola kot skupnost

Po dr. Bajzku je pomemb-
no, da šola deluje kot skup-
nost, kot prostor, v katerem
se radostno živi in ustvarja in
v katerem se čuti povezanost.
A skupnosti se ne da zapove-
dati, skupnost zraste iz vred-
not. "Vsaka skupnost, tudi
šola, mora imeti vrednote. A
najvišja vrednota v šoli ne bi
smela biti uspeh in napre-
dek, temveč - učenec," je 

poudaril. Ko so vrednote veli-
ke, potrebujemo le malo
norm. Ko pa je vrednot malo,
marsikje mislijo, da jih lahko
nadomestijo norme. "A če iz-
gubimo vrednote, zaman po-
stavljamo norme - z njimi ne
rešimo ničesar, postanejo
mrtvi zakoni ..."

4. korak: Prostor za 
čudenje in fantazijo

Dobra šola dopušča otro-
kom fantazijo, saj je ta mo-
tor, ki vleče vse naprej. Po dr.
Bajzku bi se učenci v šoli
morali naučiti razumeti in se
čuditi tudi majhnim zname-
njem življenja. "Ko otrok po-
gleda, se začudi, se mu na ši-
roko odprejo oči in reče:
Ooooo!" Zato: ne uničujmo
fantazije otrok, ki je polna
čudovitih stvari!

5. korak: Različne poti
vodijo do znanja

Znanja je neskončno, je
poudaril dr. Bajzek, poti do
njega pa so različne. Ni po-
membno samo, kaj kdo uči,
temveč tudi, kako uči. V do-
bri šoli tako ne učijo samo z
znanostjo, temveč tudi z
glasbo, besedo, idejami; uči-
telj je tudi pesnik, umetnik.
Ni pomembna samo pamet,
logika, razum, temveč tudi
srce, občutki, čuti. Biti člove-
ški pomeni biti - misleči in
čuteči. 

6. korak: Postavljati 
vprašanja in iskati 
odgovore

"Šolanje ne sme biti zgolj
prenašanje informacij. Bis-
tveno je, da se učenci naučijo
razmišljati o informacijah.

Da se učijo, kako naj se na-
učijo nečesa - da si znajo po-
staviti pomembna vprašanja
in znajo iskati odgovore na-
nje," je poudaril dr. Bajzek. 

7. korak: Šola uči 
za življenje

"Potrebujemo srce," je za-
pisal Anthony de Mello. Dr.
Bajzek pa je k temu dodal:
"Moramo učiti za življenje,
ne za ocene. Učence je treba
pripravljati za življenje in za
polno sprejemanje odgovor-
nosti, sedaj in v prihodno-
sti." Ko učenec začuti, da ga
vzgajajo za življenje, ne za iz-
pite, bo vse rešeno, je prepri-
čan predavatelj. In to bo
osnova za spremembo druž-
be, ki je v etični krizi, ter za-
metek nove inteligence pri-
hodnosti - etične inteligence.

Sedem korakov 
za boljšo šolo
Najvišja vrednota v šoli ne bi smela biti uspeh in napredek, temveč - 
učenec. In dobra šola uči za življenje, ne za ocene, poudarja dr. Jože Bajzek
z Inštituta za sociologijo v Rimu, ki je s svojim predavanjem navdušil 
ravnatelje osnovnih šol na srečanju na Bledu.

Koreniniti, sprejeti, domovati, 
občudovati, razumeti, spraševati, 
ŽIVETI - to je sedem korakov za boljšo
šolo po dr. Jožetu Bajzku.

Dr. Jože Bajzek / Foto: Anka Bulovec

Jasna Paladin

Jožica Polanc se svojih
uspešnih let na čelu največje
osnovne šole v domžalski ob-
čini spominja z velikim vese-
ljem, čeprav so uspehi zahte-
vali nemalo truda in odre-
kanj. 

Na OŠ Domžale je prišla
leta 1978 in takoj prevzela
delo ravnateljice, pri čemer
je vztrajala tri desetletja - vse
do upokojitve. "Vsa leta mo-
jega ravnateljevanja smo
tako strokovno kot material-
no veliko vlagali v kvaliteten
pouk. Poleg tega pa smo se
zavedali, da je treba na šoli
širiti tudi tiste dejavnosti, ki
ustvarjajo ugodnejše razme-
re za uspešnost učencev in
so v pomoč zaposlenim star-
šem. Tako je imela naša šola
med prvimi bogato založeno
šolsko knjižnico, računalni-
ško učilnico, dalje vzorno
organizirano šolsko prehra-

no, ki je bila pogoj za obliko
celodnevne šole in kasneje
številnih oddelkov podaljša-
nega bivanja in jutranjega
varstva," razloge, zakaj je
domžalska šola sodila med
najuspešnejše pri nas, pred-
stavi Jožica Polanc in prizna-
va, da se mora dober ravna-
telj zavedati, da so temelj
vsake šole strokovno uspo-
sobljeni, osebnostno zreli in
za delo motivirani učitelji.
"Učiteljem sem dala svobo-
do pri izbiri izobraževalnih
vsebin in jih hkrati opozarja-
la, da je ta svoboda tudi veli-
ka odgovornost posamezni-
ka, ki mora najprej spoznati
primanjkljaje pri svojem
delu in nato izbirati tiste 
izobraževalne vsebine, ki
bodo te vrzeli zapolnile. Mo-
ram pa reči, da nisem nikoli
skoparila s pohvalami in da
sem jih spodbujala, da so
napredovali, z odnosom do
izobraževanja pa sem jim

bila zgled tudi sama, saj sem
svojo vodstveno prakso nad-
gradila z magisterijem."

Poudarja, da je za uspešno
delo vsakega kolektiva po-
memben stalen stik ravnate-
lja z vsemi delavci. "Prav zato
so bila vrata moje pisarne
vedno odprta in moj delov-
nik ni trajal le osem ur," pra-
vi in dodaja, da se je šolstvo v
teh treh desetletjih precej
spremenilo. Spremenilo se
je število učencev v razredih,
s 36 na 28, uvedlo se je veli-
ko novih učnih načrtov,
vključno z devetletko, ki je
zahtevala veliko prostorskih
in kadrovskih sprememb, v
Domžalah pa so se tega lotili
med prvimi v Sloveniji. "V
letih mojega vodenja šole se
je spremenila tudi izobrazbe-
na raven učiteljev. V nekem
obdobju smo imeli na šoli tri
vrste učiteljske izobrazbe, in
sicer učiteljiščnike ter učite-
lje z višjo in z visoko stopnjo.

Različna stopnja izobrazbe je
bila velikokrat vzrok za slabe
medsebojne odnose v učitelj-
skem zboru, kar je bilo treba
uravnavati s spretno obliko-
vanimi pravilniki o delitvi
osebnih dohodkov, še poseb-
no takrat, ko to še ni bilo ure-
jeno na ravni države. Ne
smem pozabiti tudi na finan-
ciranje šolstva, ki je bilo do
začetka nove države na ravni
občin. To je povzročalo veli-
ke razlike v standardu osnov-
nih šol in je bilo pogosto
vzrok za slabo voljo med uči-
telji, saj so bile učiteljske pla-
če odvisne od zmožnosti in
razumevanja v posameznih
občinah."

Zanimivo je tudi njeno
mnenje o večkrat poudarje-
ni preobremenjenosti
osnovnošolcev. Prepričana
je, da s takšnimi izjavami
včasih pretiravamo in da
morda otrokom preprosto
ne znamo osmisliti učenja.

"Premalo jih navajamo na
to, da je tudi napor lahko
prijeten in da so uspehi, za
katere se je potrebno potru-
diti, najbolj "sladki". V jav-
nosti se veliko govori o tem,
kako so otroci obremenjeni
s tistim delom izobraževa-
nja, ki je obvezen. Starši pa
otroke radi obremenjujejo s
številnimi dodatnimi dejav-
nostmi, ki jih miselno zapo-

slujejo, namesto da bi jih
vključili v aktivnosti, kjer bi
se sprostili."

Svoje življenje Jožica Po-
lanc tudi kot upokojenka na-
daljuje nadvse aktivno, saj
pedagoške izkušnje s pri-
dom izkorišča na potovanjih
po Evropi in svetu, kamor
kot turistična vodnica z med-
narodno licenco zadnja leta
vodi staro in mlado.

Temelj vsake šole je učitelj
Tako je prepričana zdaj že upokojena ravnateljica Jožica Polanc, ki je za svoje tridesetletno vodenje
OŠ Domžale iz rok ministra za šolstvo prejela priznanje za življenjsko delo.

"Moja nagrada za življenjsko delo je hkrati tudi nagrada
mojim sodelavcem, zato sem je še posebej vesela," pravi
Domžalčanka Jožica Polanc.
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spevala tudi sreča. Zato veli-
kokrat pravi, da ima v življe-
nju srečo in če te spremlja sre-
ča, gre lažje. Poudarja, da je
pomembno delati z dobrim
namenom, brez zavestnih na-
pak, s korektnostjo v poslu in
brez namernega škodovanja
komurkoli. 

Na Bled je pred dvajsetimi
leti prišel zaradi bivše sopro-
ge, s katero sta tudi danes
osebna in poslovna prijatelja.
Spoznala sta se na morju, lju-
bezen pa ga je, poleg mračne
politike v letih 1988 in 1989 v
Srbiji, pripeljala na Gorenj-
sko. V prvih petih letih je bila
Sportina navzoča zgolj na
slovenskem trgu, nato so za-
čeli prestopati meje. Izvažali
so v šestnajst evropskih dr-
žav, leta 1997 so ustanovili
družbe v sedmih državah.

Veliko pozornost, to Bajrovć
nenehno poudarja, so name-
nili izobraževanju sodelav-
cev. Z blagovnimi znamkami
so prinašali ne le v Slovenijo,
ampak v vse države, novo po-
nudbo, na voljo so dali boljšo
izbiro in konec koncev ljudi
navadili tudi na novo kulturo
oblačenja. 

"Zelo zgodaj smo začeli z
zastopanjem in distribucijo
blagovnih znamk. Danes za-
stopamo več kot 70 znamk,
zvečine gre za vodilne po-
nudnike na svetu, do katerih
je zelo težko priti. Nam uspe-
va z dolgoročnim delom.
Kupci na začetku niso po-
znali razlik med številnimi
linijami ene blagovne znam-
ke. Danes vedo, da Armani
ni le Armani, ampak so Ar-
mani Jeans, Armani Collezi-

one, Georgio Armani,
Emporio Armani."

Večina Sloven-
cev, vsaj mla-

dih, je do
leta 2000
nosila ob-
lačila iz

Sportine,
čeprav tega

niso niti
vedeli. Po

prelomu ti-
sočletja so se
pojavili novi

distri-

buterji, pa vendar v 'premi-
um segmentu' ostaja Sporti-
na vodilna. 

Lani izguba, letos 
dobiček

Voditi poslovno politiko
družbe, ki deluje v sedmih
državah in je ena najbolj pri-
sotnih v širši regiji, z dva 
tisoč zaposlenimi, na 250
prodajnih točkah, je zahte-
ven proces. Zato Bajrović po-
udarja znanje. Vizija Sporti-
ne ni le v trgovini, ampak je
družba, ki kupcem pod eno
streho ponuja vse za udoben
stil življenja. Danes bazira na
štirih stebrih. Najprej so tu
zaposleni, ki se nenehno izo-
bražujejo. Drugi so njihovi
glavni dobavitelji blagovnih
znamk, ki jih vidijo kot edi-
nega distributerja v jugo-
vzhodni regiji, nato je tu pri-
sotnost v trgovskih centrih, v
katerih ne ponujajo le tekstil-
nih blagovnih znamk, am-
pak imajo tudi butično opre-
mo za dom (Butlers), četrti
steber so banke. Nedavno so
začeli širiti še verigo kavarn
Coffe shop in odprli prvi
Burger King v Sloveniji. 

"Do leta 2008 smo bili do-
bičkonosna družba, prvi val
gospodarske krize pa nas je
dosegel leto kasneje. Težko
je oceniti dno krize, čeprav
mislim, da smo ga na določe-

nih trgih že presegli. Na
Hrvaškem, ki je trenutno
naše največje tržišče, za-
gotovo še ne. Pa ven-
dar, na Hrvaškem smo
bili petkrat med gaze-
lami, najhitreje rasto-
čimi podjetji, v Slove-
niji enkrat nominira-
ni za gorenjsko gaze-
lo." Lani je skupina

načrtovala izgubo,
ki pa je bila ob kon-
cu leta občutno niž-
ja, že letos naj bi
ustvarili dobiček.
Pred dvema leto-
ma so se odločili,
da se bodo razvi-
jali zgolj iz last-
ne akumulaci-

je, zato so se bolj kot prej
koncentrirali na dobičko-
nosne in varne naložbe.
Lani so izpostavljenost do
bank zmanjšali za deset mi-
lijonov evrov, približno
enak znesek so investirali v
razvoj in nove prodajne toč-
ke. V času krize so v Sporti-
ni zaposlili med petsto in
šeststo novih sodelavcev.
Skupina sicer letno ustvari
čez dvesto milijonov evrov
prometa, v joint-venture
družbi, kjer so manjšinski
deležnik, še dodatnih 50
milijonov evrov. Letos naj
bi ustvarili podoben pro-
met, le dobiček bo višji.

Pohod po celini z XYZ

Danes kupci poznajo po-
nudbo Sportine bolje kot ne-
koč in vse bolj se uveljavlja
znamka XYZ. "V XYZ vlaga-
mo veliko truda in znanja in
dosegamo izjemne rezulta-
te. Trgovine imamo v vseh
prestolnicah v regiji, vse
imajo čez 2000 kvadratnih
metrov površin, zaposlujejo
od 40 do 70 sodelavcev," po-
jasni ustanovitelj. Investicija
v eno je vredna med tremi in
štirimi milijoni evrov, za
obratna sredstva zagotavljajo
še dva milijona. Kljub velike-
mu vložku so dobičkonosne
in priznane. V XYZ želijo

biti tudi priznane svetovne
znamke, z njo se bodo širili
po Evropi. Prva trgovina
XYZ v zahodni Evropi bo v
Nemčiji leta 2013. V Sporti-
ni razvijajo tudi lastne blago-
vne znamke z lastno proiz-
vodnjo. Dve že tržijo. Zakaj
ste se lotili proizvodnje, ko
pa tekstilne tovarne propa-
dajo? "Tudi v drugih dejav-
nostih se trg čisti, obstali
bodo le najboljši," je prepri-
čan Bajrović in nadaljuje:
"Vsi projekti, ki jih sedaj iz-
vajamo, so v naši strategiji
do leta 2020. Naredili bomo
vse, da ne bomo odvisni od
tretjih. Naučil sem se, da

moramo poleg znanja imeti
tudi nekaj drznosti ter seve-
da podporo bank, da bi lah-
ko realizirali prehod na višjo
raven." Kljub kratkoročnim
težavam v modni industriji
se kažejo tudi spremenjene
navade kupcev, ki manj ku-
pujejo spomladi, več pa v
zimskem obdobju in v raz-
nih akcijah. 

Pa vendar Sportina pove-
čuje letni promet. Na to
Bahtijar Bajrović mirno,
tako kot skozi ves pogovor,
odgovori: "V Sloveniji ima-
mo gradbenike, ki sedaj na
veliko jamrajo. Pa saj so
dvajset let le delali in delali,
po takih ali drugačnih po-
godbah in bili v skladu z
njimi tudi plačani. Mi izvo-
zimo za 15 do 20 milijonov
evrov blaga, v zadnjih petih
letih nismo imeli niti enega
neplačanega računa. Pa saj
bi lahko izvozili petkrat več,

vendar bi s tem tudi tvegali.
Odločili smo se za varnost." 

Denar ne poganja 
mojega življenja

Ste Blejec ali Blejčan, vpra-
šamo. "Takšne delitve me ne
zanimajo. Na Bledu imam
veliko prijateljev, rad imam
ta kraj. Nerad pa se spuščam
v lokalne zgodbe. Ve se, da
sem prišel iz Beograda, na
Bledu sem se vedno dobro
počutil. Nesrečen pa sem za-
radi splošne klime v Sloveni-
ji, ki me velikokrat spomni
na čase, zaradi katerih sem
odšel iz Beograda." Bahtijar
Bajrović se je na lanski Ma-
nagerjevi lestvici najbogatej-
ših Slovencev z 38,5 milijona
evrov uvrstil na trinajsto me-
sto. "Denar ne poganja mo-
jega življenja, saj živim po-
dobno kot pred tridesetimi
leti. Nimam jahte, nimam
športnih avtomobilov, hišo
na Bledu sem zgradil leta
2005. Z vrednostjo Sportine
se ne obremenjujem," pojas-
ni. Meni, da je v Sloveniji ve-
liko bogatejših ljudi, če ne v
denarju pa v znanju ali na
kakem drugem področju.
Tako ali tako pa gre za oce-
njeno premoženje Sportine,
ki je lahko danes vredna tudi
več, že naslednji dan pa nič. 

Na vprašanje, v katero
smer bi se morala razvijati
Gorenjska oziroma kje bo
čez deset let, pravi, da bi se
zaradi lokacije oziroma lege v
Evropi, naravnih virov, bliž-
nje raznovrstnosti in intelek-
tualnega potenciala Gorenj-
cev (in Slovencev) morali
močneje usmeriti v turistič-
no dejavnost. "Gorenjska ne
sme biti industrijska. Prema-
lo nas je, da bi uničili to nara-
vo," pravi. In kje bo Sportina
leta 2020? "Postavljamo trd-
ne temelje za prihodnost.
Kdor bo preživel te čase, bo
težko še enkrat ponovil napa-
ke. Vsi bomo bolj razmišljali
o prihodnosti in nikoli več
podlegli evforiji bank, ki so z
neverjetno lahkoto ponujale
kredite. Srečen sem, da nis-
mo izkoristili niti desetine
ponudb bank, sicer bi bili da-
nes v hudih težavah. Razvija-
li se bomo le z lastno akumu-
lacijo, intenzivno zmanjšali
izpostavljenost do finančnih
institucij in kljub temu rasli."
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Boštjan Bogataj

Bahtijar Bajrović je na po-
govor za Gorenjski glas pri-
stal z veseljem, čeprav se je v
dvajsetih letih zgodovine
Sportine, ki jo obeležujejo le-
tos, za medije izpostavil le
trikrat. Smeje pove, da še no-
vejših fotografij nima nihče,
po zaključnem slikanju pa
tudi, da niti vsi njegovi sode-
lavci ne vedo za njegovo po-
dobo. Pa čeprav je leta 2008,
ko so bili v gospodarstvu še
zlati časi, vse svoje sodelavce
povabil v Ljubljano. Srečanja
se je udeležilo 1700 zaposle-
nih v Sportini. Takrat skoraj
vsi zaposleni.

Zakaj intervju za Gorenj-
ski glas? "Živim na Gorenj-
skem, tu delam, večina mo-
jih bližnjih sodelavcev je Go-
renjcev. Upam, da bodo in-
tervju prebrali tudi moji pri-
jatelji, znanci in sosedi iz ne-
poslovnega življenja in dobili
realno sliko o tem, kaj in
kako delam," pravi Bahtijar
Bajrović, za prijatelje in sode-

lavce Bato, ustanovitelj Sku-
pine Sportina, ki ni zgolj slo-
venska (tako on), saj deluje v
širši jugovzhodni evropski
regiji, je pa gorenjska druž-
ba, saj od tu izhaja vodstvo in
intelektualni potencial druž-
be. Podpirajo lokalno okolje,
gorenjske športnike in kul-
turne delavce. So pokrovitelji
HK Jesenice, od letos poma-
gajo nogometašem Triglava
Gorenjske, od leta 2000 na-
prej oblačijo slovensko nogo-
metno reprezentanco. 

Zanima nas le še 
Vila Bled

Skupina Sportina je znana
predvsem po prodaji oblačil,
pred leti so postali znani z
najemom Vile Bled in Prista-
ve, pred dnevi pa so znova
opozorili nase z odpovedjo te
najemne pogodbe. A najprej
o vstopu Sportine v turizem.
"Šlo je za naključje. Sportina
je bila v obdobju velike rasti,
z visokimi dobički. Tako kot
številni drugi. Nekateri so

kupovali druga podjetja, last-
niške deleže ali kupčkali z
delnicami, mi pa smo se od-
ločili za turizem in Bled," po-
jasnjuje Bajrović. Razlog za
vlaganje v blejski turizem je
enostaven, nadaljuje. Več kot
dvajset let živi na Bledu (si-
cer je Beograjčan), tu si je
ustvaril družino in dom.
Večina sodelavcev, s kateri-

mi je začel strmo pot Sporti-
ne, je doma blizu. Za Bled se
je odločil zaradi ljubezni.

Najprej z nakupom hotela
Ribno, nato še hotela Krim in
Vile Prešeren. Bajrovića so
kolegi in bankirji svarili pred
vstopom v turizem, saj velikih
dobičkov ni, za povrnitev in-
vesticije je potrebnih vsaj pet-
indvajset ali trideset let.
"Kljub pomislekom sem že-
lel, da naredimo podobno
zgodbo kot v tekstilni dejav-
nosti. Prvo trgovino sem na
Bledu odprl leta 1991, v dvaj-
setih letih smo prišli do regij-
skega uspeha." Tudi zato se je
Sportina leta 2008 v povsem
drugačnih makroekonom-
skih in mikroekonomskih po-
gojih in kljub pogodbi, ki je
bila zahtevnejša kot pri prejš-
njem najemniku, javila na
razpis Vlade za prevzem in
upravljanje Vile Bled. 

Danes zaradi krize pogod-
benih določil v delu načrto-

vanih investicij enostavno ne
morejo izpolniti. Zato so se z
Vlado dogovorili za odpoved
pogodbe. "Veliko smo vložili
v našo turistično dejavnost
na Bledu, pa vendar, če se
pojavi boljši investitor za Vilo
Bled, naj uspe na naslednjem
razpisu," o vnovičnem pote-
govanju za upravljanje pravi
Bajrović in dodaja, da jih Pri-
stava ne zanima več. 

Razvoj turizma pa po drugi
strani zelo. Zaenkrat pred-
vsem blejskega, čeprav imajo
tako turistični delavci kot
tudi prebivalci tega mesta
zelo različen pogled na turi-
zem. Nekateri menijo, da je
lepa narava z jezerom in oto-
kom s cerkvijo ter lepa pano-
rama dovolj, sam meni, da so
potrebne številne investicije.
Za njih pa denar. Zagovarja
turizem višje ravni, višjega
cenovnega razreda, saj Bled
za množični turizem eno-
stavno nima kapacitet. "Po-
nudba in infrastruktura na
Bledu še zdaleč nista prava.
Nekaj k temu prispeva tre-
nutna gospodarska kriza,
dolgoročno pa dejavnost v
Sloveniji nima definiranega
statusa - vsi radi govorijo o tu-
rizmu, vsi ga podpirajo, tako
državna kot lokalna politika,
ko pa je treba narediti kaj
konkretnega, pa te podpore
ni. Danes se vsi, ki živijo od
turizma, le sprašujejo, kako
preživeti," pravi. Razvijati tu-
rizem na Bledu in Gorenj-
skem pa ima po njegovem še
dodatno težavo, in sicer, da
ga evropske in svetovne fi-
nančne institucije ne podpi-
rajo. Vlagajo le v razvoj ekso-
tičnih destinacij, v Evropi sta-
vijo na razvoj term in v pove-
zavi s poslovno-kongresnim
turizmom še v metropole. 

V zraku je negativna 
klima

V dvajsetih letih je Sporti-
na zrasla iz ene trgovine z
dvema zaposlenima v splet
prodajaln na več kot 250 pro-
dajnih točkah z dva tisoč za-
poslenimi. Danes bi se takš-

na zgodba veliko težje odvila.
"Večina podjetij na Gorenj-
skem, vključno z nami, je v
težavah. Živimo v razmišlja-
nju, kako preživeti do jutri.
Na srečo imam v Sportini lo-
jalne sodelavce, ki so zelo
produktivni, verjamem, da
veliko nad slovenskim pov-
prečjem, saj smo nastali s tr-
dim, težkim delom," pravi
šef Sportine in nadaljuje:
"Podpora politike in medijev
je zgolj negativna. Vse zani-
mive informacije so negativ-
ne. O Vili Bled so nam različ-
ni mediji zastavili večinoma
enaka vprašanja, zelo malo
pa jih je povzelo naše odgo-
vore. Žal gre vsem za senza-
cionalnost. To povezujem s
splošno negativno klimo, ki
se razvija. Pa vendar, Sporti-
na je ena redkih družb, ki je v
zadnjih petih letih investirala
skoraj 26 milijonov evrov v
turizem Bleda. Kupili smo
hotele, jih posodobili, obno-
vili, veliko investirali tudi v
zaposlene, da bodo postali
najboljši. To je dolgoročen
recept za uspeh. Še vedno ve-
lja, da smo turizem ljudje."

Od aktualnega turizma se
pomaknemo k osnovni dejav-
nosti Sportine. K že omenje-
nim začetkom na Bledu. Bah-
tijarja Bajrovića vprašamo, ali
si je v najbolj norih sanjah
predstavljal, da bo iz ene trgo-
vine zrasel imperij. "Ljudje
se karakterno razlikujemo,
nekaj pripomorejo tudi
geni, sicer pa mislim, da
bi lahko uspel v kateriko-
li dejavnosti. Posel
zame nikoli ni bil
denar, pomembno
je le, ali si uspešen
ali neuspešen.
Tretje možnosti ni,
zato je Sportina,
kljub težavam,
uspešna." Pri
uspehu je po-
membno pri-

V dvajsetih letih od dveh
do dva tisoč zaposlenih
Bahtijar Bajrović, ustanovitelj Skupine Sportina, ene največjih gospodarskih družb na Gorenjskem 

"Nesrečen sem zaradi splošne klime
v Sloveniji, ki me velikokrat spomni
na čase, zaradi katerih sem odšel iz
Beograda."

Bahtijar Bajrović Bato, ustanovitelj Skupine Sportina, pravi, da je lahko podjetje zgolj uspešno ali neuspešno. 
"Mi smo uspešni, tudi zato, ker delamo z dobrim namenom, brez zavestnih napak, s korektnostjo v poslu in brez 
namernega škodovanja komurkoli." / Foto: Gorazd Kavčič

Skupino Sportina sestavlja 18 družb: dvanajst družb v t. i. tekstilni diviziji, 
štiri družbe v nepremičninski diviziji in ena v turizmu 
leto 1991 2001 2011
število trgovin 1 22 250
promet 0,5 mio EUR 17 mio EUR 250 mio EUR
EBITDA 24 tisoč EUR 870 tisoč EUR 16 mio EUR
dobiček /izguba 15 tisoč EUR - 205 tisoč EUR +2,4 mio EUR
število zaposlenih 2 109 2000
prisotni v državah 1 1 7
Vir: Skupina Sportina

"Posel s Pivovarno Laško in Istrabenzom je bil samo posel.
Leta 2007 sta bili to vodilni podjetji v Sloveniji in nobenega
razloga ni bilo, da bi dvomili o legalnosti njihovih poslov! 
V medijih se pojavljajo natolcevanja, da smo realizirali 
milijonske dobičke, v resnici ga je bilo za 756 tisoč evrov, po
plačilu davka državi pa 580 tisoč evrov. Ves je bil namenjen
poslovanju Sportine. V letu 2007 je Sportina realizirala dobrih
17 milijonov evrov EBITDA, zato je jasno, da tega posla nismo
potrebovali. Ampak, kdo bi se ga pa branil? Veste, Sportina je
na trgu dvajset let, zakonito poslovanje je bilo in vedno bo
osnova našega delovanja. V tem času sem prejel tudi ponudbe
za delni odkup Sportine v višini 30 do 50 milijonov evrov. 
Nisem prodal, denarja nisem in ne bom potreboval. O prodaji
Sportine ne razmišljam niti danes."

"Naučil sem se, da moramo poleg znanja imeti
tudi nekaj drznosti ter seveda podporo bank, da
bi lahko realizirali prehod na višjo raven."

"Ne želim komentirati potez 
posameznikov (gospodarskih družb)
ali velikih turističnih strokovnjakov,
ki so razvijali turizem na Bledu, na
Gorenjskem ali v Sloveniji. Če bi šlo
za prave strokovnjake, bi bil turizem
na boljših nogah. Sam sem z našim
rezultatom v turizmu zadovoljen. Že
letos pričakujem, da bomo poslovali
blizu pozitivnim rezultatom. Seveda
pa je veliko odvisno od dogajanj 
v svetu, tako se je lani zgodil izbruh
vulkana na Islandiji, letos cunami
na Japonskem. Reševanja turizma s
ponudbo dumpinških cen, pa se v
Sportini ne bomo šli."

Sportina ni izključno slovenska
družba, čeprav je tu večino
intelektualnega potenciala. Tudi 
vodilni v Bolgariji prihaja iz Slovenije,
enako v Črni gori in v Bosni, le v 
Srbiji in na Hrvaškem imamo lokalna
direktorja. "Kljub temu da delujemo
v sedmih državah, se počutimo go-
renjska družba. Podpiramo lokalno
okolje. Res od leta 2000 oblačimo
slovensko nogometno reprezentanco,
vendar sicer podpiramo izključno
gorenjske športnike in kulturo." Od
letos so sponzorji tudi nogometašev
Triglava Gorenjske in HK Jesenice. 

"Številni dajejo intervjuje zgolj zato, da se pokažejo in morda
lažje prodajo. Sportina je in bo vedno posredovala informacije,
ki jih javnost želi vedeti, sam pa nisem pomemben. 
Gorenjskemu glasu dajem intervju, ker ste regionalni časopis,
iz regije, odkoder prihaja večina mojih najbližjih sodelavcev,
tudi prijateljev, sosedov in znancev. Naj vedo kaj delam, 
čeprav, na primer, nihče ne ve, kdo je lastnik Spara, ki samo v
Sloveniji ustvari 800 milijonov evrov prometa."
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Ceste terjale tri življenja
Minuli teden (od 28. marca do 3. aprila) so v
prometnih nesrečah na slovenskih cestah umrle
tri osebe, so sporočili z Generalne policijske 
uprave. Na Gorenjskem so policisti v preteklem
tednu obravnavali 38 prometnih nesreč, v 
katerih se je 16 oseb lažje poškodovalo in ena
huje, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa so
pridržali štirinajst voznikov. Največ je 
"napihala" 34-letna voznica (1,74 mg/l). Letos je
na slovenskih cestah umrlo že 26 oseb (lani v
tem času 21), na gorenjskih pa pet.

Damjana Šmid

moj pogled

Bojim se, ko oči pretepa mamico (1)

Je rekla deklica in zgodilo se ni
nič. Če mamica ostaja z oče-
tom in če oče stokrat obljubi,
da bo drugače, deklica zato ne
bo prenehala jokati. Ni ga ser-
viserja, ki bi to popravil. Člove-
ška duša je poseben stroj, za
katerega je premalo mehani-
kov. Družina je tako zapletena
celica, sestavljena iz samih
duš, ranjenih ali celih, bolnih
ali zdravih. Če bi obstajal
urad, ki bi podeljeval dovolje-
nja za družino, ga ne bi dobil
prav vsak. Marsikdo bi ga iz-
gubil tudi vmes, kot vozniško
dovoljenje. Če bi bile bolnišnice
za družine, bi bile danes pol-
ne, čakalna doba pa bi bila
dolga nekaj let. Nasilje v druži-
ni je aktualna tematika. Pred-
vsem se dobro prodaja. Za vse

nas, ki smo prepričani, kako
smo izvzeti iz vseh teh prime-
rov, ki se dogajajo za sosed-
njim ovinkom. Da se čudimo,
sodimo in zaspimo v svojih sa-
njah, veseli, da nismo vpleteni.
Pa smo še kako vpleteni, saj
smo vsi del tega sveta. Moj
otrok, tvoj otrok, naš otrok.
Mar je res važno, čigava dekli-
ca joče in kateri fantek se boji?
Ali smo dolžni, ali je treba sli-
šati, ali moramo videti? Ne,
kar mižimo, tako je bolj slo-
vensko. Tako ne bomo drugač-
ni in ne izpostavljeni kakšne-
mu manijaku, ki nas bo čakal
za ovinkom, ker smo ga prija-
vili. Saj v resnici tudi sama ne
vem, kaj se sploh še splača. Go-
voriti ali molčati. V vseh zgod-
bah, ki jih poslušam in sprem-

ljam, manjka človeški faktor.
Tisti "nekdo", ki bi povezal lju-
di, ki se vsak na svojem podro-
čju trudijo, da bi nekaj naredi-
li. Nihče ne more reči, da se ne
dogaja, da strokovnjaki ne de-
lajo. Ker jih poznam, vem, da
delajo. Vendarle med različni-
mi strokami ne teče rdeča nit,
ni nekoga, ki bi povezoval vse
vpletene. Vsak naredi svoje in
da primer naprej. Ne more
vendarle socialna delavka vze-
ti jokajočega otroka kar k sebi
domov. Ali učiteljica prijaviti
očeta, če ji učenec reče, da le-ta
pretepa mamico. V Sloveniji
imamo postopke. V postopkih
pa se otroci izgubijo. Mogoče
jih kdaj pa kdaj še kdo opazi,
vendarle so premajhni, da bi
dosegli kaj več.

Zgodba Altheje, Marije in
Lucije je spodbudila gospo
Sonjo, da se je odločila, da
bo tudi ona povedala kakšno
zgodbo, ki se je zapisala po
takih in drugačnih izkuš-
njah z internetnimi zmenki,
ki bodo, kot kaže, v prihod-
nosti postali vedno bolj po-
gosti. Realnost nas, žal, sili,
da celo prosti čas namenja-
mo službi, za druženja pa
potem ni ne volje ne prilož-
nosti. Prav tako je omamlje-
nost tista, ki ljudi žene v na-
ročje tistih, ki so vešči mani-
puliranja in vedo, kaj potre-
bujejo osamljene ženske in
česa so željni moški, ki jih
žena doma zanemarja. 
Althea zase pravi, da prav
tako sodi v kategorijo
''ranljivih in osamljenih''
žensk. Ko se je v stiski zate-
kla k prevari, v kateri je žele-
la preizkusiti svojo ''veliko
ljubezen'' - Tonija, ji ni bilo
lahko pri srcu. Z njim se je
začela dopisovati pod dru-
gim imenom in ko je od nje-
ga dobila ''vroče'' pisemce,

je mislila, da bo umrla od
hudega.
"V njem je zapisal, da sem
na priloženi fotografiji, ki
sem jo ukradla na internetu,
zelo lepa. Besede so mi vze-
le sapo. S tresočimi nogami
sem se opotekla do omare,
vzela s police kozarec in si
natočila borovničevca. Izpila
sem ga na dušek. V meni je
vrelo kot v kotlu, ki ga bo
zdaj zdaj razgnalo. Ko sem
se zbrala, sem mu odpisala
nazaj: 'Cenjeni gospod, tudi
vi niste napačni.' Začela
sem se zavedati, da posta-
jam mačka, ki se igra z mi-
ško.
Po licu so mi tekle solze,
medtem ko sem mu odgo-
varjala. Že kmalu je prišel v
protinapad, in mi začel dvo-
riti, pisati ljubeznive in slu-
zaste besede o tem, kako bi
prišel kamorkoli že in me
objel in pocrkljal. Ne pom-
nim, kdaj sem nazadnje iz-
rekla toliko grdih besed na
kupu. 
Ko pa mi napiše, da živi v
lastni hiši, me je skoraj vr-
glo pod strop od ogorčeno-
sti. Si moreš misliti: lastil si
je hišo, ki ni bila njegova, ti-
sto, ki sem mu jo lahkover-
no ponudila, da v njej živi
tudi med mojo odsotnostjo.
Ne morem in ne morem
verjeti, da sem mu tako lah-
kotno zaupala," je s treso-
čim se glasom pripovedova-
la Althea.
Nato pa je nadaljevala: "Ta-
krat mu sploh nisem bila
več sposobna odgovarjati.
Na hitrico sem se poslovila
in ugasnila računalnik. Ste-
kla sem v kopalnico in se,
zardelih in objokanih oči,
zazrla v ogledalo. V njem
sem videla pretreseno, zme-
šano in trapasto babo, ki se
je v osamljenosti pustila za-
peljati barabinu, ki je še

nadvse dobro vedel, kako
ravnati z ženskami, da jih
lahko ožame kot zrele limo-
ne. Zagrabila sem torbico in
stresla njeno vsebino na
odejo. Med kramo, ki se mi
je zmeraj nabrala na dnu,
sem našla škatlico apaurina.
Pogoltnila sem eno tableto
in se počasi, kot bi imela sto
let, ulegla v posteljo. 
Pravzaprav nisem imela no-
benih dokazov, da me vara.
Lahko je samo preganjal
čas, ker mu je dolgčas po
meni. Čas, preden sem po-
skušala zaspati, sem porabi-
la za to, da sem za njegovo
ravnanje iskala primerna
opravičila. Ob misli, koliko
žensk je že zamenjal v ted-
nih, ko se nisva videla in s
kolikimi se je onegavil na
moji lastni postelji, me je
stiskalo v želodcu. Misel, da
so se lahko tujke valjale po
mojih rjuhah, je bila res
grozljiva ... Naslednje jutro
sem ga, takoj ko smo popili
kavo, poklicala. Z roko sem
trdno oklepala stranico kav-
ča, ker sem upala, da bom
lahko na tak način ostala
mirna. Vprašala sem ga, kaj
počne, ker sem pogovor na
vsak način želela speljati v
povsem nevtralne vode. 'Ah,
piška moja! Z delom sem
dobesedno zasut. Zvečer
samo padem v posteljo, ko-
maj da utegnem pomisliti
nate - in zaspim ...,' mi je
odgovoril. Prekleti lažnivec,
vrag naj te pocitra ...!
V hladilniku sem našla vreč-
ko z zmrznjenim pomfri-
jem. Segrela sem olje in
medtem ko je dobival zlato
rumeno barvo, sem nareza-
la dva paradižnika na majh-
ne koščke, potresla s ščep-
cem soli in se spravila na
kavč. Spodvila sem nogi,
spustila žaluzije in jedla v
poltemi. Zmeraj, ko sem

bila živčna, me je iz zagate
reševal pomfri. Tokrat je ka-
zalo, da sploh ne bo učinko-
val. Tresla sem se od jeze in
bes, ki je plamenel v meni,
mi je meglil razum. Odloči-
la sem se, da se nemudoma
vrnem domov. 
Torkovo popoldne, ko smo
pristali na Brniku, je bilo
hladno, deževno in sploh
zelo turobno. V dobri uri,
kar je trajal let, sem še zad-
njič razmislila o vsem, kar
bom morala storiti. Ni mi
bilo lahko. Za to, da me je
varal, pravzaprav nisem
imela trdnih dokazov. Ko-
nec koncev se je lahko na in-
ternetu samo kratkočasil.
Večeri so bili dolgi, mene ni
bilo, nenazadnje ni imel
drugega početi ... Drobne to-
lažbe, s katerimi sem posku-
šala božati ranjeno dušo,
niso kaj prida zalegle. Dopo-
vedovala sem si, da moram
biti močna in odločna, da
moram biti na preži, ne bi
bilo ravno dobro, če bi ušla
očem kakšna pomembna
podrobnost.
Tisti trenutek, ko sem ga
opazila na ploščadi, ko mi je
mahal in skakal od veselja,
sem pozabila na vse dobro-
namerne sklepe. Odvrgla
sem potovalko in mu polete-
la v objem. Zakopala sem
obraz v mehkobo puloverja,
z roko sem mu segla za vrat,
ga poljubljala in stiskala k
sebi, kot da ga nisem videla
pol stoletja, ne le nekaj ted-
nov. 
"No, no, no," je govoril in
me gladil po hrbtu, potem
pa me je prijel za brado in
poljubil s tako močjo, da mi
je vzelo sapo. Prosim, ne ob-
sojajte me, če povem, da
sem se začela jokati, pri tem
pa sem mu dovolila, da me
je objel okoli ramen."

(Se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Načrtovali umor
sodelavke
Na mariborskem sodišču so začeli soditi 
mladima podjetnikoma, 24-letnemu Mitji 
Bohaku in dve leti mlajšemu Josipu Juhasu, 
ki naj bi zaradi koristoljubja načrtovala umor
sodelavke, za kar jima grozi najmanj petnajst let
zapora, poročajo mediji. Obtožena sta vodila
podjetje za spletno oblikovanje Eweb, ki se je
znašlo v finančnih težavah, zato naj bi se Bohak
domislil nenavadne zvijače, s katero naj bi se 
finančno opomogla. Njun sodelavec, 23-letni
Rok Kološa, naj bi se prek Facebooka s 
poročenimi in zaposlenimi ženskami dogovoril
za spolne odnose, te pa naj bi skrivaj posneli. S
posnetki so menda svoje žrtve izsiljevali in 
zahtevali od 1500 do deset tisoč evrov plačila. 
Ko so jih policisti decembra lani prijeli, so od
Kološe izvedeli še bolj strašljivo zgodbo.
Obtožena naj bi namreč od njega zahtevala, 
da umori sodelavko, ki jo je Bohak predhodno 
življenjsko zavaroval za milijon evrov, ki bi jih 
v primeru nezgodne smrti prejelo podjetje
Eweb. Kološa bi tako moral dekle zvabiti 
v gozd in jo zabosti, njena oblačila pa zažgati.
Kološa peklenskega načrta ni želel uresničiti
kljub domnevni grožnji Juhasa, da ga bo 
umoril, če bo naredil kaj narobe. 
Tako Bohak kot Juhas sta načrtovanje umora
zanikala, Kološevo zgodbo pa označila 
za izmišljeno. 

Pretepel ga je do smrti
Mariborsko sodišče je na enotno kazen osem let
in osem mesecev zapora obsodilo 40-letnega
Dušana Germiča, ker je oktobra lani do smrti
pretepel 74-letnega prijatelja Franca Križana, ki
ga je zasačil pri intimnem odnosu s svojo 
partnerko Ivico Mauko. V jezi je pretepel oba 
in ju hudo poškodoval, s tem da je Križan nekaj
ur kasneje poškodbam podlegel. Sodišče je
kazen omililo, ker je dejanje priznal in 
obžaloval, poleg tega pa je bila njegova
zmožnost razumeti pomen dejanja delno 
zmanjšana.
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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
S simpozijem na Svetovnem
vrhu knjige v Cankarjevem
domu v Ljubljani je Mohor-
jeva založba iz Celovca zače-
la praznovanje 160-letnice
svoje ustanovitve. Simpozij
je s svojo udeležbo počastil
tudi avstrijski veleposlanik v
Ljubljani dr. Erwin Kubesch.
"Mohorjeva je postala sopo-
tnica slovenskega naroda,
njegova opismenjevalka in
učiteljica, kot je dejal pisatelj
Prežihov Voranc. Ob celov-
škem deblu sta se razrasli
celjska in goriška veja, ki
skupaj povezujejo Slovence v
Avstriji, v Italiji in v Sloveni-
ji. Pod streho svoje hiše v Ce-
lovcu je Mohorjeva sprejela
slovenske dijake, dvojezično
šolo in vrtec, organizacije ko-
roških Slovencev in v lastni
tiskarni razvijala tiskarsko
dejavnost," je povedal pred-
sednik Mohorjeve založbe

Celovec Jože Kopeinig. Raz-
burljivo pot od ustanovitve
do danes je opisal glavni
urednik Mohorjeve mag.
Hanzi Filipič. Leta 1860 je
imela tisoč članov, leta 1887
petintrideset tisoč, deset let
kasneje 75.000, leta 1918 pa
kar 90.500 članov. Takrat so
imeli "mohorjevke" v vsa-

kem drugem slovenskem
domu! Postala je strah nem-
ških nacionalistov. Leta 1919
so tiskarno zaradi nevarnosti
zaplembe skrivoma preselili
na Prevalje in kasneje v Ce-
lje, kjer je nastala prva pod-
ružnica Mohorjeve. Ker je v
Italiji Mussolini prepovedal
uvoz knjig, so leta 1924 usta-

novili Mohorjevo še v Gorici,
kjer deluje še danes. Leta
1940 je Hitlerjeva oblast
Mohorjevi v Celovcu zaple-
nila vse premoženje in uni-
čila bogate knjižne zbirke.
Leta 1945 je celovška Mohor-
jeva znova oživela in leta

1948 že izdala prvi knjižni
dar. Danes je Mohorjeva
ugledna založba. Dve tretjini
njenega programa, ki obse-
ga tudi učbenike za sloven-
ske šole na Koroškem, je slo-
venskega, tretjina pa nem-
škega. 

Miha Naglič

"Brzojavni drogovi skačejo
čez šipe. V mični globeli v
hosti ob potoku se zasuče hi-
šica, za majhen hip se zavrti
pred našimi očmi in izgine.
Tako za malo se je prikazala,
da bi bilo tudi mogoče, da je
sploh ni bilo. In vendar,
kljub tej njeni neznatni po-
javnosti morajo živeti v koči-
ci ljudje, ki so trdno preverje-
ni, da so središče vsega, da bi
bil brez njih svet najbrž ne-
mogoč in bi sploh prestal
biti, če bi njih ne bilo. O, čis-
to gotovo živi tam notri kako
dekle /.../ - in vendar, le za
hip se je zasukala vsa dolini-
ca pred našimi očmi, tu sedi-
mo mi ter mislimo, da je hi-
šica naključje in da to ne-
znatno dekle sploh ne pride
v poštev v svetskem dogaja-
nju. Odvisno je pravzaprav
od naše milosti, da sploh je,
vsa usoda dolinice je odvisna
od nas, ki tu nihamo v sun-
kih vožnje, če izvolimo od-
preti oči ter jo sprejeti v krog
naše pojavnosti."
Gornji odlomek je iz kratke
zgodbe Vožnja, ki jo je 1931
objavil pisatelj Slavko Grum,
literarna zgodovinarja Lado
Kralj in Peter Scherber pa
sta jo uvrstila v antologijo
Slovenske kratke zgodbe
med koncem ene in začet-
kom druge vojne. Selektorja
jo opišeta kot vrhunski pri-
merek impresionistične teh-
nike pisanja, hkrati pa opo-
zorita na modroslovno težo

zgodbe. Od milosti opazo-
valca, ki se pelje z vlakom, je
odvisno, ali bo sploh zaznal
hišico in dekle. In če je ne bi
- ali v tem primeru hišica in
dekle sploh obstajata? V ta-
kem pisanju in spraševanju
odzvanja ena od različic fe-
nomenološke teorije, ki je
bila ravno takrat "moderna"
in po kateri vsakršna resnič-
nost obstoji le kot fenomen,
toliko, kolikor se pojavlja v
naši zavesti; kako je z njo
samo na sebi, pa pravzaprav
ne vemo ... Na vse skupaj bi
lahko pogledali tudi z vidika
Einsteinove teorije relativno-
sti oziroma njegovega pri-
mera vožnje z drvečim vla-
kom mimo mirujočega opa-
zovalca; kdo se giblje oziro-
ma miruje - opazovalec v vla-
ku ali tisti zunaj njega ali
oba? Skratka: v Grumovi
zgodbi imamo vrhunski le-
poslovni opis bežnega tre-
nutka, v katerem po svoje
odzvanjajo tudi najvišja
modrovanja njegove dobe.
Podobna ugotovitev velja
tudi za antologijo v celoti:
"ponuja kirurško precizen
prerez in z njim vpogled v
eno ključnih obdobij novej-
še slovenske zgodovine"; je
torej več kot seštevek sub-
jektivno izbranih in lepo
berljivih zgodb, omogoča
vpogled v duha časa med
obema svetovnima vojna-
ma. Izbranih zgodb je 36,
njihovi avtorji so: Vladimir
Bartol, France Bevk, Andrej
Čebokli, Tone Čufar, Ivan

Dornik, Ferdo Godina, Ivo
Grahor, Slavko Grum, Dra-
ga Hudales, Anton Ingolič,
Miran Jarc, Mirko Javornik,
Branka Jurca, Marija Kmet,
Ciril Kosmač, Srečko Koso-
vel, Ferdo Kozak, Juš Kozak,
Jože Kranjc, Miško Kranjec,
Bratko Kreft, Filip Kumba-
tovič Kalan, Bogomir Magaj-
na, Stanko Majcen, Ksaver
Meško, Milena Mohorič,
Ludvik Mrzel, Milica Ostro-
vška, Jan Plestenjak, Ivan
Potrč, Ivan Pregelj, Ljuba
Prenner, Prežihov Voranc,
Makso Šnuderl, Narte Veli-
konja in Zima Vrščaj. Do-
polnjuje jih spremna beseda
obeh selektorjev ter biograf-
ske in bibliografske beležke
o avtorjih, ki jih je pripravil
Martin Grum.
Večina gornjih imen nam je
znanih, nekatera ne, a so vr-
hunskega peresa. Urednika
izpostavita tri: Filipa Kum-
batoviča Kalana (Streli za
hišo), Mileno Mohorič (De-
kadentna zgodba), ki je tudi
sicer pravo odkritje zadnjih
let, in Mirka Javornika (Ba-

lada o cigareti). Njihove
predvojne zgodbe so postale
po vojni neobjavljive; prva
zaradi "nesprejemljivega"
opisa "lika" komunista, dru-
ga zato, ker je bila avtorica
ožigosana kot informbiro-
jevka, tretja zato, ker je avtor
emigriral na dekadentni Za-
hod. Cirilu Kosmaču je ne-
vidna roka (avtorjeva lastna
samocenzurna ali uredniko-
va cenzurna?) "popravila"
odlomek v Gosenici. Ured-
nika v svoji literarni analizi
zgodb najdeta v njih vso raz-
nolikost pisateljskih pristo-
pov in bogastvo izbranih
tem. Nekaj pa pogrešita in
to izrazita z vprašanjem: "A
kje je v slovenski kratki
zgodbi zabava?" "Kje so raz-
vratne mlade dame z bubi
frizurami, našminkane v
obliki srčka, v tesnih kratkih
krilcih z resicami, ki plešejo
tako, da tiščijo kolena sku-
paj in gležnje v loku mečejo
navzven, v roki pa držijo ko-
zarec šampanjca? Kje so
zvoki saksofona in klarineta,
kje je vzpon erotike in hedo-
nizma? V slovenski kratki
zgodbi - skoraj nikjer. Nora
dvajseta leta so se dogajala
onstran Alp." Ja, Slovenci
smo pač bolj resnobno ljud-
stvo, po dvajsetih letih so na-
stopila trideseta z gospodar-
sko krizo in bližajočo se voj-
no, ko je čas za zabavo itak
minil ... Slovenske kratke
zgodbe 1917-1941 so kljub
temu vrhunsko branje, pri-
poročam.

Knjige in knjigoljubi (93)

Slovenske kratke zgodbe
Slovenske kratke
zgodbe, izbrala in 
uredila Lado Kralj in
Peter Scherber, Celjska
Mohorjeva družba, 2010,
468 strani, 33 evrov,
www.mohorjeva.org

Jože Kopeinig in Hanzi Filipič

Slovenci v zamejstvu (241)

Mohorjeva: tradicija in prihodnost

Naslovnica knjige, opremil
Jurij Jančič

Ivan Pregelj (1883-1960), v
letih 1912-1925 profesor na
kranjski gimnaziji

Lado Kralj (r. 1938), literarni
komparativist, teatrolog in
pisatelj, profesor na 
ljubljanski univerzi

Slavko Grum (1901-1949),
avtor kratke zgodbe Vožnja

Tone Čufar (1905-1942),
eden od treh avtorjev gorenj-
skega rodu (druga dva: Ivan
Dornik in Jan Plestenjak)

Peter Scherber (r. 1939),
nemški literarni zgodovinar,
prevajalec in slovenist, 
profesor na dunajski univerzi

Danes ob 19. uri se bodo v Viteški dvorani Križank v
Ljubljani z branjem del Janija Oswalda začeli 9. 
koroški kulturni dnevi. Jutri, 9. aprila, ob 11. uri
bodo v Mini teatru na Križevniški ulici v Ljubljani
nastopili lutkarji iz Šmihela, v ponedeljek, 11. aprila,
ob 18. uri pa bo na Ljubljanskem gradu odprtje 
razstave slikarke Zorke Weiss. V torek ob 11. uri
bodo v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa
predstavili štiri nove knjige o zgodovini in kulturi
Slovencev na Koroškem. Koroški dnevi bodo končani
v petek, 15. aprila, ko bo ob 19. uri v Slovenski 
filharmoniji v Ljubljani koncert mešanega pevskega
zbora Danica iz Št. Primoža in Tria Korotan.
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Kakšen katastrofalni niz se
od 11. marca godi na Japon-
skem: najprej potres, potem
od njega spodbujeni cunami
in od tega poškodovana jedr-
ska elektrarna v Fukušimi, ki
grozi s ponovitvijo Černobi-
la! Se nesreče, povezane z
imenom slednjega, še spo-
minjate? Gotovo se, ta mesec
bo minilo že petindvajset let
od 26. aprila 1986, ko je eks-
plodiral jedrski reaktor v čer-
nobilski elektrarni. Četrt sto-
letja torej, pa se mi zdi, da je
bilo včeraj. Ali kot da je vse
skupaj danes, kot da med
Černobilom in Fukušimo ni
četrt stoletja, ampak en dolgi
zdaj, ki traja in traja ...
Vmes pa marsikaj dotraja.
Rudnik urana Žirovski vrh
(RUŽV), denimo, ki je še
pred dvajsetimi leti obratoval
na gorenjskem jugu. Spom-
nim se tistega, kar mi je pred

petimi leti v pogovoru za Ži-
rovski občasnik povedal teda-
nji direktor rudnika Franc
Avberšek, pred tem dolgolet-
ni direktor Premogovnika
Velenje in minister za ener-
getiko v prvi Drnovškovi vla-
di. Z drugimi besedami:
mož iz neke druge dolge
zgodbe, ki se zdaj zapleta v
zadevi TEŠ 6 ... No, vrnimo
se k RUŽV; Avberšek mi je
povedal, kako je bilo v njem
tistega dne leta 1990, ko je
prišel v rudnik zeleni funda-
mentalist Leo Šešerko, v Pe-
terletovi vladi podpredsednik
"za varstvo okolja in regio-
nalni razvoj", se postavil
pred direktorja Marjana Ur-
šiča in mu oznanil vladni
sklep - da bodo rudnik zaprli.
"Kdaj?" je vprašal Uršič.
"Čez pol ure!" je kot kak po-
litkomisar ukazal Šešerko.
In res. Čez pol ure so izklopi-
li elektriko in zaustavili pro-
izvodni proces. Rude, ki so jo
že pripeljali iz jame, niso
predelali do konca, kar bi
bilo racionalno, ampak so jo
morali zvoziti nazaj v jamo.
"Taki postopki so za rudar-
sko stroko povsem nerazu-
mljivi," je razložil Avberšek,
ko je skušal pričarati, kako se
je moral tistega usodnega
dne počutiti njegov predhod-
nik.
Kaj hočem povedati z gornjo
zgodbo? Da so odločitve, ki
jih ne more sprejemati samo
politika, pa čeprav se v njej
izraža volja ljudstva. So zade-
ve, v katerih mora imeti svo-
jo besedo tudi stroka. V čer-
nobilskem letu 1986 in v De-
mosovem letu 1990 sem bil
tudi sam na podobnih pozi-
cijah kot zeleni Šešerko. Ko
si mlad, se tako ali tako spo-
dobi biti proti. V letu 2011, ki

bo zagotovo šlo v zgodovino
(tudi) kot leto Fukušime, pa
si ne upam kričati: Zaprite
Krško! No, saj pravzaprav
tega skoraj nihče ne zahteva,
naši ljudje so v zadnjih deset-
letjih povečini spoznali dej-
stvo, za katerega so sicer že
ves čas vedeli - da brez elek-
trike ne gre in da bomo, če
bo treba, zgradili tudi drugi
jedrski blok elektrarne v Kr-
škem, TEŠ 6 pa se tako ali
tako že gradi. O energetski
prihodnosti Slovenije sicer
lahko odločamo tudi na refe-
rendumu, a stroka mora do
svoje besede, slej ko prej. Da
ne bo tako, kot je bilo ome-
njenega dne in po njem v To-
dražu. Danes nihče ne opo-
reka odločitvi, po kateri se je
RUŽV zaprl oziroma se še
zapira - predvsem zaradi veli-
kega padca cene rumene po-
gače na svetovnem trgu. Ne-
umno pa je bilo zbrisati z ob-
ličja zemlje tako rekoč vse,
kar je bilo za rudnik zgraje-
nega na zemlji, vse tiste veli-
ke zgradbe, ki so bile zgraje-
ne iz armiranega betona tako
trdno, da so za rušitve pora-
bili neprimerno veliko ener-
gije in denarja. Danes bi lah-
ko marsikatera od njih služi-
la drugi gospodarski dejav-
nosti, vsaj ena pa tudi rudni-
škemu muzeju, kakršni so v
drugih rudniških krajih
(Idrija, Mežica, Velenje ...) in
si jih ljudje prav radi ogledu-
jejo. Muzej RUŽV bi lahko
bil spomenik naši jedrski
(ne)umnosti. Tako nam je
ostala le neumnost, spome-
nik pa so porušili. Jedrski
ekspres Černobil-Fukušima
nadaljuje z vožnjo, s polno
paro, postajo RUŽV so zara-
di nerentabilnosti in neum-
nosti ukinili.

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Katja se je vsaj za nekaj časa
zavedla šele, ko jo je oče odložil
na njeno posteljo. Pretekli do-
godki so bili zaviti v temo,
samo bolečine v telesu so ji do-
povedovale, da se je zgodilo ne-
kaj hudega. "Vasilij," je zaše-
petala. Lužnik, ki ji je ravno-
kar z mokro krpo umival ob-
raz, se je zdrznil. On je bil to-
rej, je zarjovelo v njem, priduše-
ne kletvice so se pomešane s sov-
raštvom usule iz njega. Ne, ni
bil on, je jecljala mlada ženska,
on jo najbrž še vedno čaka ne-
kje v gozdu, stiska se k smreki
in napeto prisluškuje, če zavi-
janje vetra prinaša tudi odmev
njenega zasoplega dihanja,
kajti vedno je pritekla k njemu,
kot da ji sledijo nevidni sovraž-
niki in se mu kot preganjana
srna pognala v objem. A zdaj je

ne bo, jo je prešinilo bolj z ža-
lostjo kot grozo, nikoli več je ne
bo, ker s temi ranami na telesu
in duši ne bo mogla stopiti pre-
denj tudi, ko se bodo rane za-
brazgotinile. "Kdo je potem bil
ta pesjan?" je zdajci vzkliknil
starec. Hčerka se bo izvlekla,
ve, da bo preživela, samo da se
zdani, bo poslal po dohtarja,
razkužil ji bo rane in jo obve-
zal, očedil jo bo tudi tam, od
koder mezi kri, ki je sam niti
obrisati ne upa. Naj bo nedolž-
nim prizaneseno, kaj če je bil to
noč spočet otrok, govorila mu je
o njem žena v sanjah, a zakaj
mu ni razkrila, da bo dete na-
stalo iz peklenščkovega seme-
na. Nesrečni ujetnik je zagoto-
vo opran krivde, končno je za-
gledal v hčerkinih očeh ogenj,
ki ga ni hotel videti, zaželel si

je, da bi ga opazil prej, da bi
blagoslovil njuno zvezo, če ne
gre drugače, pa naj bo ruski
ujetnik, samo da bi to storil
prej, preden se je imelo zgoditi
to gorje. Ker potem bi bilo mo-
goče vse drugače. Odrešena
skrivnosti bi ta nespametna lju-
bezen v njem vendarle našla
zaveznika. Priseže, zgrabil bo
krivca za vrat, izrezal mu bo
srce, vrgel ga bo psom, ja, ubi-
jal bo, čeprav nikoli niti roke ni
dvignil nad nikogar, a saj niko-
li doslej zlo ni zaznamovalo
njegovega otroka. Zdaj razu-
me, zakaj človek postane zver,
zakaj se lahko terja zob za zob
in glava za glavo. Toda zakaj
gorje ni doletelo njega, mar bi
ga, starca, hudiči pretepli do
smrti, ga obglavili, postavili ob
zid in ustrelili ali razčetverili,

kakor bi jim bilo drago, samo
da se ne bi hčerkino telo pred
njegovimi očmi zvijalo od bole-
čine. Pomiri se, si je govoril, po-
čakaj z maščevanjem, za to bo
dovolj časa tudi kasneje, pokrij
dekle še z eno odejo, da bo ne-
hala drgetati, pojdi zbudit
hlapca, naj on odide po pomoč,
ker hčerke ne more zapustiti
več kot za nekaj trenutkov.
Znova izgublja zavest ali pa
samo pada v spanec, pred nje-
govimi očmi izginja v blodnjo,
ki jo sprejema kot odrešitev, saj
tema požira obraz storilca, da
ga bo za vedno izrinila iz nje-
nega spomina. Nikoli ni Katja
razkrila, kdo je oče njenega
otroka, preslišala je vsa nami-
govanja, kadar se je kasneje, ko
je bila tudi vojna končana, z
njim pojavila v cerkvi, nikoli ni

iz drobnega obraza poskušala
razbrati potez njegovega očeta,
čeprav je kdaj pomislila, da ji je
silo storil kdo izmed vojakov.
Fritzu ni pripisala tega deja-
nja. Nekaj zaradi tega, ker so
ga z odrezanimi nogami posla-
li domov, še preden je popolno-
ma okrevala, nekaj zaradi
tega, ker je spomin na dogaja-
nje v skednju za vedno ostal
zavit v temo. Mogoče je bolje
tako, je kdaj pomislil Lužnik,
ko je pestoval otroka, napotilo
iz sanj je bilo dovolj jasno,
žena ne bi hotela, da bi ravnal
drugače, kot je, ko je prvič prijel
dete v roke in je v njem zavri-
skalo, da je to tudi njegova kri.
In to je konec koncev najvaž-
nejše. Ne bo njegov rod izginil
iz tega sveta. 

(se nadaljuje)

Vaš razgled

petek, 8. aprila 2011

Šepetalnica za veter (41)

Černobil - Fukušima

Potem ko so v začetku februarja z dimnika hiše Kavčičevih v Tenetišah
gnezdo štorkelj preselili na gnezdilni drog, ki so ga postavili v bližini, so
upali, da to ptic ob vrnitvi iz toplih krajev ne bo zbegalo in bi odletele
drugam. Očitno pa so si štorklje svoje gnezdo dobro zapomnile in se pred
dnevi vrnile v Tenetiše. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič

Minulo nedeljo je bilo na Krvavcu še kako živahno, saj so se na belih strminah
pomerili udeleženci 1. županovega veleslaloma. Ker je znano, da se po 
športu še kako prileže dobra hrana, se je naš nekdanji smučarski šampion
Boris Strel tokrat izkazal z rezanjem pršuta. V. S. / Foto: Gorazd Kavčič
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11GLASOV ODER

IMAJO DAR IN 
JIM JE MAR

V zadnji oddaji šova talentov je nase
posebej opozorila radovljiška
skupina Dar mar, ki je na noge dvig-
nila vso dvorano.

22

LJUDJE

BAROČNO KOSILO
IN HITOV ŽUR

Domžalski Radio Hit je praznoval
18. rojstni dan, radovljiški dijaki pa
so za vrstnike iz Kranja pripravili
baročno kosilo. / Foto: Marko Ocepek

KULTURA

ZUPANČIČ PETIČ,
HLAPCI DVAKRAT 

S podelitvijo nagrad se je v sredo
zvečer v Prešernovem gledališču v
Kranju končal 41. Teden slovenske
drame. Grumova nagrada že petič
Matjažu Zupančiču.
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GLASOV ODER, KINO
Dobrodelni swing v Daliju

Nocoj po 20.30 bo v kranjski galeriji Dali dobrodelni
swing večer. Izkupiček bodo tokrat namenili za pomoč
deklici s prirojeno srčno napako. A. H.

Zborovski zaključek koncertnega cikla 

Jutri, v soboto, 9. aprila, ob 19. uri bo v Sokolskem domu
zadnji koncert Mednarodnega cikla koncertov, ki ga letos
že tretje leto pripravlja Občina Škofja Loka. Nastopila bo-
sta domači Mešani pevski zbor Lubnik, ki je leta 2009
praznoval 30-letnico delovanja. Tokrat so v goste povabi-
li Mešani pevski zbor Sele na Koroškem. I. K.

Območno srečanje folklornih skupin 

Danes, v petek, 8. aprila, ob 17. uri bo v večnamenskem
prostoru osnovne šole Cvetka Golarja na Trati območno
srečanje folklornih skupin Škofja Loka 2011. Nastopili
bodo: OFS "Kamniti most" OŠ Škofja Loka-Mesto, FS Ja-
vorje, FS Sovodenj, OFS Vrtec Železniki, Mlajša in Starejša
OFS OŠ Železniki, Mlajša in Starejša OFS Selca, OFS "Tra-
ta" OŠ C. Golarja Škofja Loka, OFS "Groharčki" OŠ I. Gro-
harja Šk. Loka, OFS OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas. I. K.

Petek, 8. 4.
16.15, 18.45, 21.15, 23.50 
GOLA ZABAVA
21.30, 23.45 HITRO MAŠČEVANJE
15.10, 17.20, 19.30 HOP (sinh.)
18.20 JUSTIN BIEBER 3D
21.40 OBRED
16.00, 20.40, 23.00 ODKLENJEN
19.00 PRIKRITI UDAREC
16.05, 18.35, 21.10, 23.40
TEDEN BREZ PRAVIL
17.00 ZAJČJA LUKNJA

Sobota, 9. 4.
11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15,
23.50 GOLA ZABAVA
14.00, 21.30, 23.45 
HITRO MAŠČEVANJE
10.50, 13.00, 15.10, 17.20, 19.30
HOP (sinh.)
18.20 JUSTIN BIEBER 3D
21.40 OBRED
13.10, 16.00, 20.40, 23.00 
ODKLENJEN
19.00 PRIKRITI UDAREC
12.00, 16.05, 18.35, 21.10, 23.40
TEDEN BREZ PRAVIL
17.00 ZAJČJA LUKNJA

Nedelja, 10. 4.
11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15 
GOLA ZABAVA
14.00, 21.30 HITRO MAŠČEVANJE
10.50, 13.00, 15.10, 17.20, 19.30
HOP (sinh.)
18.20 JUSTIN BIEBER 3D
21.40 OBRED
13.10, 16.00, 20.40 ODKLENJEN
19.00 PRIKRITI UDAREC
12.00, 16.05, 18.35, 21.10 
TEDEN BREZ PRAVIL
17.00 ZAJČJA LUKNJA

Ponedeljek, 11. 4.
16.15, 18.45, 21.15 
GOLA ZABAVA
21.30 HITRO MAŠČEVANJE
15.10, 17.20, 19.30 HOP (sinh.)
18.20 JUSTIN BIEBER 3D
21.40 OBRED
16.00, 20.40 ODKLENJEN
19.00 PRIKRITI UDAREC
16.05, 18.35, 21.10 
TEDEN BREZ PRAVIL
17.00 ZAJČJA LUKNJA

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

PLANET TUŠ KRANJ

KINO SPORED

utri, v soboto, bo na
odru kulturnega doma
na Breznici (občina Ži-
rovnica) krstna uprizo-
ritev poučne komedije v
šestih dejanjih Tašča se

vrača. Komedijo je pripravila
skupina medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehni-
kov, ki so zaposleni v različ-
nih gorenjskih zdravstvenih
ustanovah, prihajajo pa iz os-
mih občin od Kranjske Gore
do Domžal. Pod okriljem
Društva medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehni-
kov Gorenjske so osnovali ig-
ralsko skupino, kot režiserja
pa so v svoje vrste povabili
Marsela Gomboca, znanega
radijskega voditelja, režiserja,
avtorja in glasbenika. Dela so
se lotili na čisto poseben na-
čin, saj je besedilo predstave

nastajalo - sproti. "Zame kot
režiserja je bilo še posebej
novo, da je besedilo predstave
nastajalo sproti, saj smo
praktično začeli iz nič," je po-
vedal režiser. Ena od soavto-
ric predstave Sabina Pogačar
Traven je povedala: "Igra se
je pisala sproti, ideje so rasle
od vaje do vaje, napisali smo
začetek, zaplet, vrh in razplet.

Tema igre je življenjska, bli-
zu skoraj vsaki družini, ki se
prvič v življenju sreča s tem,
da vedenje enega od starejših
svojcev postane drugačno.
Velikokrat lahko govorimo o
demenci in v naši igri bomo v
poučni komediji predstavili
veliko informacij o tej bolez-
ni." V glavni vlogi mame in
tašče Poldke igra Sonja Kržiš-

nik, poleg nje pa igrajo še
Katja Vrankar, Dejan Dober-
šek, Maja Debelak, Monika
Legat, Jure Martinjak, Irena
Ahčin, Jožica Trstenjak, Kar-
men Romih, Sabina Pogačar
Traven in Tilen Traven.

Premiera predstave bo 
jutri ob 19.30 na Breznici,
ponovitev pa v nedeljo ob
18.30 prav tako na Breznici. 

MEDICINSKE SESTRE - IGRALKE
Pri Društvu medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Gorenjske je zaživela igralska skupina.
Krstno bodo uprizorili komedijo Tašča se vrača.

Urša Peternel

J
Igralska skupina skupaj z režiserjem / Foto: Sandi Novak 

Skupina Dar mar je bila po avdicijskem nastopu v šovu talentov nadvse zadovoljna. / Foto: arhiv Pop tv

kupina Dar mar je v
zadnji oddaji šova
Slovenija ima talent
navdušila z rokov-
sko skladbo All

Right Now. "Tako burnega
odziva nismo pričakovali.
Presenečeni smo bili, ko se je
cela dvorana dvignila na noge
in glasno ploskala. Tudi s ko-

mentarjem žirantov smo bili
nadvse zadovoljni," pravi
Aleks Kolarič, vodja skupine,
ki jo sestavljajo štirje mladi
fantje iz okolice Radovljice.
Aleks prihaja iz Mošenj, v
skupini pa so še njegov brat
David, njun bratranec Juš
Kolarič s Črnivca in Mitja Vi-
dic z Lancovega. V šovu ta-
lentov je z njimi nastopila še
spremljevalna pevka, Radov-
ljičanka Neža Dežman.

Začetki skupine segajo v
leto 2007. Člani najraje preig-
ravajo stare rokerske komade
svetovnih glasbenih legend,
ex-yugo rock in tudi slovenski
pop rock. Avtorskih skladb še
nimajo, jih pa načrtujejo. Za
njimi je že nekaj nastopov,
največkrat so nastopili kot
predskupina uveljavljenih
glasbenikih izvajalcev.

Od šova talentov pričakuje-
jo predvsem večjo prepo-

znavnost. "Močno upamo,
da nas bo Slovenija opazila,
prav tako pa tudi ljudje iz
šovbiznisa. Naši cilji so tre-
nutno skromni, a se bomo
potrudili, da ogrejemo srca
Slovenk in Slovencev ter se
uvrstimo v nadaljnje tekmo-
vanje. Na našem repertoarju
je kar nekaj pesmi, ki bi bile
primerne za morebitni polfi-
nalni nastop," pravi Aleks in
dodaja, da bodo ne glede na
razplet šova še vedno vsak te-
den igrali v njihovi kleti ter
upali na čim več nastopov in
preboj na glasbeno sceno.
"Saj smo vendarle Dar mar,
skupina, ki ima dar in ji je
mar," je še dejal.

IMAJO DAR IN JIM JE MAR
V zadnji oddaji talentov je nase posebej opozorila radovljiška skupina Dar mar.

Ana Hartman
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KULTURA

izbranimi prizori
štirih za Grumo-
vo nagrado nomi-
niranih besedil v
izvedbi igralcev

domačega gledališča in po-
delitvami nagrad in priznanj
najboljših se je v sredo kon-
čal letošnji že 41. Teden slo-
venske drame. Sklepna pri-
reditev v režiji Marka Bulca
je bila preplet igre, glasbe in
aplavzov najboljšim. Gru-
movo nagrado za najboljše
dramsko besedilo po presoji
strokovne žirije (v sestavi Se-
bastijan Horvat, mag. Pri-
mož Jesenko, mag. Tea Ro-
gelj, Vesna Slapar in Rok Ve-
var) je že petič doslej prejel
dramatik in režiser Matjaž
Zupančič. Doslej je prestiž-
no nagrado prejel za drame
Vladimir (1998), Goli pia-
nist (2001), Hodnik (2003)
in Razred (2006), tokrat pa
je žirijo prepričal z dramo
Shocking Shopping.

Gre za spretno napisano
dramo, ki prek mikrofizičnih
eksemplov spregovori o glo-
balni sliki sveta. Je drama, ki
znova verjame v izrekanje
resnice o referentu, družbi,
svetu in času, hkrati pa se sa-
mozavedajoče poigrava s post-
modernim stanjem popolne
komercializacije, ki je prepo-
jila ne le vse segmente druž-
be, pač pa tudi avtonomno
umetnost, ki jo vedno inten-
zivneje nadomešča popular-
na kultura, je bilo med dru-
gim rečeno v obrazložitvi k
nagradi. Jožef Kotnik gre v tr-
govino zato, da bi si kupil
štruco kruha in pol piščanca,
a se njegova nakupovalna
zgodba zaplete, ko ga v trgov-
skem centru prepoznajo kot
petdesettisočega obiskovalca
... Drame Matjaža Zupančiča
so tako rekoč vselej pogled v
aktualno stanje v družbi. "Z
aktualnostjo se posebej ne
ukvarjam, živim danes in tu-
kaj in na neki način gre vse,
kar se dogaja okrog nas, sko-
zi mene, kar mi povsem za-
došča. Res pa je, da najbrž
človek v bistvu vseskozi piše
eno samo igro, ki se seveda

spreminja. Ukvarjam se s
svetom, v katerem živim. Ta
svet doživljam kot nekaj svo-
jega, nekaj avtentičnega in se
seveda do tega tudi na neki
način opredeljujem. Seveda
pa se je, od prve nagrajene
drame Vladimir pa do najno-
vejše Shocking Shopoping,
moj način pisanja spreme-
nil," je povedal Matjaž Zu-
pančič in na vprašanje, zakaj
se je odločil za naslov v an-
gleškem jeziku, dodal, da
bodo gledalci to prepoznali v
besedilu oziroma igri, ki jo
bodo v prihodnji sezoni upri-
zorili v SLG Celje. "Naslov se
mi je utrnil, ko sem se vračal
z morja in sem na levi strani
ceste videl ogromen bel
pano, na katerem je s črnimi
črkami pisalo Schoking
Shopping. Takrat se mi je do
konca ustavila tudi moja dra-
ma." 

Tako Šeligovo priznanje,
ki ga za najboljšo predstavo
tekmovalnega programa po-
deljuje strokovna žirija
(Amelia Kraigher - predsed-
nica, Jasen Boko in Dušan
Rogelj) kot nagrado občin-
stva, ki jo med predstavami
celotnega tedna izberejo gle-
dalci (predstava je na lestvici
od 1 do 5 dobila povprečno
oceno 4,79), pa je prejela
predstava Ivan Cankar (Blai-
se Pascal, Etienne de la Boetie,
G. W. F. Hegel, Louis Althus-
ser): Hlapci/Komentirana iz-

daja v režiji Matjaža Berger-
ja ter v izvedbi Anton Pod-
bevšek Teatra Novo mesto in
Prešernovega gledališča
Kranj. Kot je v obrazložitvi
med drugim zapisala žirija,
paradigmatsko delo sloven-
ske dramatike v interpretaci-
ji Matjaža Bergerja stopa v
dialoge z ikonami evropske
miselne, umetnostne in kul-
turne zgodovine ter nam
skoznje razpira primeže de-
lovanja ideologije nasploh.
Intenziven spektakelski uči-
nek predstave vstaja iz do
potankosti izdelanega likov-
nega izraza ter izjemne dis-
cipline celotnega igralskega
ansambla.

Na vprašanje, ali ste prese-
nečeni, da sta tokrat tako
strokovna žirija kot občin-
stvo bila podobnega mnenja,
je umetniška vodja Prešer-
novega gledališča Marinka
Poštrak povedala, da to je in
ni presenečenje, saj se je
pred leti to že zgodilo. "To je
dokaz, da kranjsko občinstvo
zna videti dobre predstave in
razbrati kvaliteto in je kot
tako tudi zelo zahtevno. To
me zelo veseli, saj smo glede
na trenutno situacijo v gleda-
lišču lahko zelo srečni, da
nas občinstvo podpira v na-
ših prizadevanjih k visoke-
mu nivoju predstav, ki so
tudi družbeno kritične in so
prav tako na estetsko najviš-
jem nivoju."

Poštrakova poudarja tudi
pomen tovrstnega sodelova-
nja med manjšimi slovenski-
mi gledališči. "Tako zahtev-
nega in obsežnega projekta,
glede na naše kadrovske in
finančne zmožnosti ne bi
mogli izvesti. Občinstvo je
pokazalo, da si takih pred-
stav še želi. Besedilo je druž-
beno kritično, intelektualno,
miselno in gledališko zelo
zahtevno, hkrati pa predsta-
va prinaša tudi spektakel. In
občinstvo si želi tudi pred-
stav, ki so na neki način paša
za oči, ki gledalca začarajo in
ga ponesejo v nek drug svet,
v svet magije gledališča ..."

Poleg nagrajenega besedi-
la bo v prihodnji sezoni v
SMG uprizorjeno tudi bese-
dilo Iva Svetine Stolp. "Za
prihodnjo sezono je pro-
gram nekako že pripravila
Ivana Djilas, težko pa govo-
rim o tem, kako in kaj se bo
res zgodilo. Kar se mene
tiče, sta obe Möderndorfer-
jevi besedili zelo dobri in
meni osebno zelo všeč. Še
kako bosta zanimivi tudi za
Prešernovo gledališče v eni
od prihodnjih sezon."

Letos je bilo podeljeno
tudi Grün-Filipičevo prizna-
nje (podeljuje se bienalno),
prejela pa ga je dramaturgi-
nja in teoretičarka Eda Čufer
za njen prispevek h knjigi
Kronotopografije plesa: Dve
razpravi.

HLAPCI KAR DVAKRAT  
S podelitvijo nagrad se je v sredo zvečer v Prešernovem gledališču v Kranju končal 41. Teden
slovenske drame. Grumova nagrada že petič Matjažu Zupančiču.

Igor Kavčič

Z

Nagrado občinstva je za predstavo Hlapci režiserju Matjažu Bergerju in dramaturginji
Marinki Poštrak podelil kranjski župan Mohor Bogataj. / Foto: Tina Dokl

Jesenice

Šesto srečanje harmonikarskih orkestrov 
Slovenije

Jutri, v soboto, 9. aprila, bo v Gledališču Toneta Čufarja
potekalo že tradicionalno 6. srečanje harmonikarskih or-
kestrov Slovenije. Na letošnjem prazniku harmonike na
Jesenicah bo nastopilo devetnajst orkestrov iz vse Slove-
nije, v katerih igra več kot štiristo mladih glasbenikov.
Na srečanju letos sodelujejo harmonikarski orkestri
glasbenih šol: Ajdovščina, Brežice, Gornja Radgona, Idri-
ja, Jesenice, Ljutomer, Murska Sobota, Ormož, Postoj-
na, Ptuj, Laško - Radeče, Radovljica, Rogaška Slatina,
Slovenj Gradec, Tolmin, Trbovlje in Velenje. Domači in
radovljiški orkester se bosta predstavila z mlajšo in starej-
šo postavo. Dopoldanski del nastopov bo potekal od 9.30
do 11.45, popoldanski del pa od 13.30 do 16. ure.  I. K.

Kokrica pri Kranju

Že 16. pevski večer na Kokrici

Jutri, v soboto, 9. aprila, ob 20. uri se bodo v Kulturnem
domu na Kokrici že šestnajstič zbrale vokalne skupine, ki
jih je na svoj Pevski večer povabila domača vokalna skupi-
na Kokr'čani. Ti so letos postali polnoletni, saj skupaj na-
stopajo že osemnajst let. Tradicionalni Pevski večer je nji-
hova osrednja prireditev, letos pa so v goste povabili še
Moški pevski zbor Bizeljsko, nonet Brda iz Goriških brd,
oktet Lipa iz Medvod, oktet Rožmarin iz Kostanjevice na
Krasu, ter oktet Zelen iz Domžal. Program bo zaznamo-
van predvsem s slovenskimi ljudskimi pesmimi in prired-
bami slovenskih avtorjev, dvorana Kulturnega doma pa bo
verjetno znova premajhna za vse udeležence. I. K.

Kranj

Večer grške glasbe in poezije

V torek, 12. aprila, ob 19. uri bo v knjižnici Gimnazije
Kranj večer grške glasbe in poezije. Dijaki, tako glas-
beniki kot recitatorji, bodo skupaj s sopranistko Zinovio
Zafeiriadou obujali skrivnostno lepoto grške glasbe naj-
bolj znanih in priznanih grških glasbenikov. Rdeča nit pa
bodo pesmi Nobelovega nagrajenca Odisseasa Elitisa, ki
jih bodo dijaki naše šole prebirali tako v grščini kot v
slovenščini. Dogodek na gimnaziji organizirajo skupaj s
Slovensko-grškim kulturnim društvom. Na grško-
slovenskem odru sodelujejo recitatorji: prof. Mihael Šor-
li, Maks Božič, Mark Kozamernik, Ajda Perkovič, Tjaša
Kern, Marina Brinovec, Ana Štucin, Lija Gantar, Jure
Mubi, ter glasbeniki: Nuša Vremšak, Ema Gašperšič, Eva
Špendal. I. K.

Jesenice

Premiera Komedije duhov

V Gledališču Toneta Čufarja Jesenice v nedeljo zvečer ob
19.30 pripravljajo novo premiero, drugo letos in tretjo v
gledališki sezoni. Režiser Iztok Valič je tokrat nad gleda-
lišče "priklical" Komedijo duhov Noela Cowarda. "Delo

je kar zahtevno, tako da so imeli igralci obilo dela z za-
jetnim zalogajem besedila. Vse je pa prav magično vle-
klo, vleklo ... Predstava je komična, mistična, magično
privlačna ...," je povedala direktorica gledališča Branka
Smole. Po nedeljski premieri bodo ponovitve še v petek,
15. aprila, ter v četrtek, 21. aprila, v dvorani Gledališča
Toneta Čufarja. U. P.

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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iril in Angela Dob-
nikar prihajata iz
Velesovega. Ciril
je pravzaprav iz

Zg. Brnika, Angelin dekliški
priimek pa je Zorman. Pri
obeh je bila doma kar velika
družina: pri njej pet sester,
tri so že pokojne, ona se je
rodila kot najmlajša; pri Ciri-
lu pa je bilo sedem otrok, od
tega šest fantov, najmlajša je
bila punca. Danes je že pet
pokojnih. Pri Angeli so ved-
no kmetovali, tako da je v
svojem življenju tudi ona go-
spodinjila in kmetovala,
medtem ko je njen soprog
izučen tesar, drugače pa je
delal v Savi. Pa tudi pri njem
so imeli nekaj kmetije. 

Imata tri hčere: Štefko,
Joži in Miro, sedem vnukov,
pa tudi že pravnuke. Ciril se
približuje osemdesetim le-
tom, Angela pa je dve leti
mlajša.

Svoje prve poroke se spo-
minjata z nasmehom na
ustih. Takrat so doma ravno
zidali in sta se peljala na ci-
vilno poroko v Kranj kar s
kolesom. Zlato poroko pa sta
sicer praznovala že pred več
kot letom dni, vendar je bil
splet okoliščin takšen, da sta
fotografije s praznovanja do-
bila pred kratkim. Praznova-
la sta v Velesovem, v župniš-
ču v Adergasu, kjer je takrat
za njiju poskrbel tedanji
župnik Peter Miroslavič. Po-
vabljenih je bilo čez trideset
gostov, predvsem sorodstvo.

Pravita, da je bilo 'fajn'. Joži-
na sinova sta zaigrala na har-
moniko, znova sta se poroči-
la cerkveno, spominjata pa
se dežja, kar pa pri prisotnih

ni povzročilo slabe volje. Pri-
pravili so jima tudi šrango,
za dobro zabavo in prijetno
druženje pa so poskrbeli
otroci. 

Alenka Brun

C
Mladoporočenci

Na Bledu sta se 3. marca poročila Jure Doberšek in 
Suzana Domanjko, v Kranju pa 12. marca Sead Kolenović
in Fatima Canović.

Novorojenčki

V Kranju se je rodilo 16 dečkov in 21 deklic. Najtežji in
najlažji sta bila tokrat dečka, prvemu je tehtnica pokaza-
la 4280, drugemu pa 2850 gramov. Na Jesenicah se je
rodilo 7 deklic in 10 dečkov, med slednjimi tudi bratca.
Najlažja je bila deklica, ki je tehtala 2820 gramov, naj-
težji pa deček s 4120 grami.

ŽIVLJENJE NI BILO VEDNO LAHKO
Zakonca Dobnikar sta v življenju veliko delala. Ni bilo vedno lahko, vendar se z nasmehom spominjata
lepih trenutkov. Ponosna sta na svoje otroke.

Ciril in Angela sta se poročila, ko sta bila stara 27 in 25 let. 
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Za zlato poroko sta znova dahnila 'da' v Adergasu. / Foto: arhiv zakoncev

inula nedelja je
bila za Francko
in Vinka Rih-
taršič iz Ševelj

v Selški dolini praznično
obarvana. Zakonca sta sku-
paj s svojci v gostišču pod
Starim Vrhom praznovala
kar tri obletnice: Francka je
prav v nedeljo dopolnila 61
let, njen mož je 15. marca
praznoval 70. rojstni dan,
17. oktobra lani pa sta ime-
la 40-letnico poroke. Oba
sta zvesta bralca Gorenjske-

ga glasa, zato so se njune
hčere Simona, Barbara in
Andreja odločile, da ju pre-
senetijo še z objavo v našem
časopisu. Simona nam je za-
upala, da starša zelo rada go-
barita in nabirata borovnice,
dopoldne pa pogosto popazi-
ta na vnuke: "Vnuki jima
prestavljajo veliko veselje,
imata jih kar dvanajst in sko-
raj vse sta pazila."

Vinko izvira iz Ševelj,
Francka pa iz Potoka pri Za-
lem Logu. Oba prihajata iz
delavskih družin, Francka
ima še mlajšo sestro, v dru-

žini njenega moža pa je bilo
kar sedem otrok, dva sta že
pokojna. "Spoznala sta se na
avtobusu. Oče je bil sprevod-
nik, mami pa se je peljala v
službo v Domel," je pojasni-
la hči Simona. Poročila sta
se 17. oktobra 1970: civilni
obred je bil v Škofji Loki, cer-
kveni pa na Zalem Logu.
"Pravita, da je za uspešen 
zakon potrebna ljubezen in
veliko potrpljenja," nam je
še zaupala Simona. Njen oče
je upokojitev dočakal v LTH-
ju, mami pa je ves čas delala
v Domelu. 

TROJNO PRAZNOVANJE 
Vinko Rihtaršič iz Ševelj je pred kratkim dopolnil sedemdeset let, njegova
žena Francka pa je v nedeljo upihnila 61. svečko. Zakonca sta oktobra lani
praznovala tudi 40-letnico poroke.

Ana Hartman

M

Francka in Vinko Rihtaršič imata dvanajst vnukov.

Poroke, rojstva, obletnice,

zabave ...
Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju strani Praznovanja. 

Obvestite nas, če ste povabljeni na poroko, in predstavili bomo 

mladoporočenca - z objavo ju lahko tudi presenetimo. 

Obvestite nas o novorojenčkih in družinsko srečo boste 

lahko delili tudi z drugimi. Če praznujete rojstni dan, 

obletnico poroke ali kaj drugega, obvestite nas in o 

vašem prazniku se bo bralo v časopisu! Poleg seveda 

ne sme manjkati "zgovorna" fotografija, ki nam jo 

lahko pošljete sami ali jo pridemo posneti mi. 

Vaše predloge sprejema Alenka Brun po e-pošti: 

alenka.brun@g-glas.si ali po telefonu: 041/699 005. 

Lahko pa pokličete tudi na splošno številko 

Gorenjskega glasa 04/201 42 00. Presenetite, 

razveselite, dodajte piko na i dogodkom 

z objavo v Gorenjskem glasu. 

Pričakujemo vaša sporočila! 
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usi mu še vedno re-
čejo Lvov, Ukrajinci
pa, odkar živijo v sa-
mostojni državi,

Lviv. Kar nekaj stoletij v nje-
govi zgodovini se je po polj-
sko imenoval Lwow, kakih
sto petdeset let pa se ga je dr-
žalo nemško ime Lemberg.
No, arheološke izkopanine
so Lvovu potrdile še večjo
starost. Menda se je v antiki
imenoval Leopolis. Danes je
Lviv (z mirnim srcem dajem
prednost Ukrajincem) po-
membno kulturno središče
v zahodni Ukrajini in je po
številu prebivalcev, trenutno
jih šteje okrog 735 tisoč, sed-
mo največje mesto v državi.
Prebivalstvo je posebej v zad-
njih letih močno naraslo,
Lviv pa velja za eno najhitre-
je rastočih mest v Ukrajini.

Kratek pogled v zgodovino
mesta nam pove, da so od
sredine 14. stoletja pa do leta
1772 v njem vladali Poljaki,
polovico od tega skupaj z Lit-
vanci. Potem je na vrsto pri-
šel veliki habsburški imperij,
kasneje kakopak Avstro-
Ogrska, po 1. svetovni vojni
so v mesto spet vkorakali
Poljaki, razglasili drugo polj-
sko republiko in vladali do
leta 1939. Druga svetovna

vojna je tudi v tem delu Ev-
rope naredila svoje, po Stali-
novem paktu s Hitlerjem je
med leti 1939 in 1941 Lwiw
postal Lvov, po nemški inva-
ziji na Rusijo pa je bilo me-
sto do osvoboditve pod nem-
ško okupacijo. Sledilo je ob-
dobje, ko je bila Ukrajina ena
izmed sovjetskih republik,
vse do razglasitve ukrajinske
neodvisnosti, avgusta 1991.

Medtem ko so zgodovin-
ske letnice za bralca mogoče
nekoliko duhomorne, pa je
za nas, Slovence, zagotovo
zanimivo to, da je na Univer-
zi v Lvivu, ki je bila ustanov-
ljena že davnega leta 1661,
svoj čas predaval tudi naš je-
zikoslovec in literarni zgodo-
vinar Matija Čop (1797-1835).

Bližnji prijatelj dr. Franceta
Prešerna je od leta 1822 naj-
prej učil na tamkajšnjem li-
ceju, kasneje pa kot asistent
tudi na univerzi. No, po pet-
ih letih se je vrnil v Ljubljano.
Njegov učenec je bil tudi
poljski filozof in prevajalec
Emil Korytko (1813-1839), ki
je zadnji dve leti svojega živ-
ljenja preživel v Sloveniji,
kjer ga je s Francetom precej
"žural" naokrog. No, skupaj
sta naredila tudi kakšno do-
bro delo, med drugim sta so-
delovala pri prevajanju polj-
skega pesnika Adama Micki-
ewicza v nemščino, Korytko
pa je v nemščino prevedel
tudi nekatere Prešernove
pesmi. Poljak je v Ljubljani
tudi umrl, tako kot Čop pa je

pokopan na takratnem ljub-
ljanskem pokopališču pri sv.
Krištofu.

Še nekaj nekoč ali pa pred-
vsem danes znanih ljudi je
bilo rojenih ali je živelo v Lvi-
vu. Med slednjimi je bil naj-
mlajši sin (rodil se je pet me-
secev pred očetovo smrtjo)
W. A. Mozarta, Franz Xaver
Wolfgang Mozart, glasbenik,
prav tako kot mnogo bolj
slavni oče. To mesto je dalo
tudi zmagovalko Pesmi Evro-
vizije leta 2004, pevko z
umetniškim imenom Rusla-
na. No, v Lvivu se je rodil
tudi avstrijski pisatelj in no-
vinar Leopold Ritter von 
Sacher - Masoch (1836-
1895), katerega najbolj zna-
no delo je Venera v krznu. Bil
je poseben tič, saj prav iz nje-
govega priimka izhaja pojem
mazohizem. Iz Lviva izhaja
tudi odličen šahovski vele-
mojster Aleksander Beljav-
ski (oziroma Beliavsky), ki
od leta 1996 živi v Sloveniji
in na tekmovanjih tudi brani
barve naše države. 

Zanimivo je tudi, da so v
starem delu mesta, ki je si-
cer pod zaščito Unesca, sne-
mali film Schindlerjev sez-
nam. Menda je bilo precej
ceneje, kot če bi snemali v
Krakowu, kjer se zgodba v
resnici dogaja. Ja, Lviv je res
"svetsko mesto".
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HUMOR, RAZVEDRILO

Resnične zgodbe 
Sprehajal sem se po gozdičku čudovitega naravnega
parka, ki se je razprostiral za hotelom, kjer sem prebival.
Naenkrat sem zaslišal glas: "Pazi, drevo pada. Kvak!
Padaaaaa, kvak-kvak!" Ustavil sem se in drevo je padlo tik
predme. V grmu sem zagledal žabo, ki me je opozorila,
da bo padlo drevo.
Pristopil sem k žabi, ta pa me je prosila: "Reši me, tu me
bo pojedla kača." Ker mi je žaba rešila življenje, sem jo
vzel s sabo. Dal sem jo v žep in jo odnesel v hotel.
Malo pred hotelom žaba krikne: "Pazi lopovi. Kvak-kvak!
Lopovi, kvak!" Obrnil sem se in res je dvojica tekla za
mano. Tudi jaz sem hitro stekel proti vratom hotela. Žaba
mi je spet pomagala, zato sem jo odnesel s sabo v sobo.
V sobi me je prosila: "Suho je, potrebujem vodo." Postavil
sem jo pod tuš ... in ker sem pred tem hodil in tekel, sem
se preznojil, pa sem tudi sam stopil pod tuš. 
Nakar mi je žaba rekla: "Poljubi me in spremenila se bom
v princesko." Res sem jo poljubil in ona se je spremenila
v seksi šestnajstletno dekle.
"Vidite, gospod sodnik," reče Berlusconi: "Taka je resnica.
Zato so me našli golega pod tušem z golo šestnajstletno
lepotico. Prisegam pri Bogu, da je bilo tako."

Ljubica, Srček, Miška

Po več kot petdesetih letih se pri osemdesetih srečata
Haso in Mujo. Slednji prvega povabi domov na kavo.
Sedeta na teraso in Mujo reče ženi: "Ljubica, daj skuhaj
nama kavico." In ona jo prinese.
Čez pol ure Mujo spet naroči ženi: "Srček, daj prinesi
nama vsakemu en šnopček." Ona prinese.
Mine nekaj časa, pa Mujo spet: "Miška, daj nareži nama
malo ..." In ona nareže.
Haso se čudi: "Vsa čast stari, občudujem te. Po osem-
inpetdesetih letih zakona svojo ženo še vedno kličeš ljubi-
ca, srček, miška ... res lepo."
Mujo pa odvrne: "Eeee stari, tu ne gre za nobeno ljubezen,
problem je v tem, ker že pet let ne vem, kako je ženi ime."

TA JE DOBRA

Navodilo za reševanje: v kvadrate vpišite števila od 1 do 9 tako, da
se ne bo nobeno število ponovilo ne v vrstici ne v koloni ne v enem
izmed odebeljenih devetih kvadratov. Sestavila: P. F.

TEŽJI 
SUDOKU

Rešitev:

LAŽJI 
SUDOKU 

Rešitev:

edeljski referen-
dum bo, kot je v
Sloveniji že v
tradiciji, minil v

znamenju političnega "kdo
bo koga". Vladni rdeče-
oranžno-liberalno-upokojeni
na eni in janševski bik z ma-
limi strančicami-bradavicami
na drugi strani. Mi, glupa raja
pa obkrožamo za ene ali
druge. Da gre za referendum
za Uveljavitev zakona o
malem delu, je pravzaprav le
"uržah", kot bi rekli mi, kleni
Grenjc'ljni. 

V velikobratski redakciji se
lahko samo Malemu bratu za-
hvalimo za to, da vam lahko
predstavimo, v čem sploh je
resnični "štos" Zakona o
malem delu. Bistvo je v tem,
da je zakon umerjen na kožo
malim ljudem. Pri tem je bila

podpora vseh strank še enot-
na. Ko pa so v vladi postavili
mejo, od kod naprej se štejejo
mali ljudje, pa je med pod-
porniki prišlo do povsem dru-
gačnih stališč. Meja med tisti-
mi državljani, ki jih zadeva za-
kon o malem delu, in onimi,

ki jih ne, je reci in piši 170 cen-
timetrov. Kaj to pomeni? Vse
ugodnosti zakona, minimalna
zagotovljena urna postavka za
opravljeno delo, delo se šteje v
pokojninsko dobo, priznanje
delovnih izkušenj, možnost
pručke za pridobivanje višine

na delovnem mestu, nepov-
ratna sredstva za plačilo šivilje
za krajšanje hlač, ugodnosti
pri iskanju enako visokih part-
nerjev ... gredo le držav-
ljanom, ki so nižji od 170 cen-
timetrov, medtem ko za vse
tiste, ki so višji, ostane vse po
starem. 

V opozicijskih strankah so
takoj dvignili glave, češ da je
zakon napisan za Katarino
Kresal (kadar je brez visokih
pet), in še nekatere manj
rastoče levičarske politike.
Da pa je itak za vsemi za-
koni, ki jih hoče na silo uvel-
javiti vlada, vedno bivši
predsednik, ki mu bo zakon
o malem delu še kako prišel
prav. Vlada na tovrstna
razmišljanja opozicije začu-
da ni reagirala. Mali brat pa
sem samo za vas iz prever-
jenih virov izvedel, zakaj.
Menda je zakon napisan za
vse tiste, ki malo delajo. 

Mali Brat

N

Igor Kavčič

R

Živahen utrip na bolšjem trgu knjig pred spomenikom
Ivana Fjodorova, prvega ruskega tiskarja / Foto: Igor Kavčič

MALO DELO SAMO ZA ”TA MALE”
Izvedeli smo, komu je namenjen zakon o malem delu.

S spačkom do Kijeva in nazaj (78)

LVIV, TUDI MALO SLOVENSKI
Ko se dve leti kasneje spet spominjam Lviva, mi postane žal, da v njem nismo ostali vsaj dva, tri dni.
Žal nas je čas priganjal, mesto s svojimi znamenitostmi pa bo že moralo počakati do prihodnjič. 

Poskusno merjenje državljanov, za koga bo veljal zakon 
o malem delu in za koga ne, je že bilo včeraj v prostorih
Policijske postaje Ljubljana Center. Kot vidimo iz primera,
"pogojem" za malo delo ustrezata le dva od petih 
državljanov. / Fotomontaža: Ar Che
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Kozorog 84"

Po horoskopu sem kozorog.
Ker zelo rada berem vaše od-
govore v Gorenjskem glasu,
sem se nekako tudi sama od-
ločila, da vam pišem, in sicer
me zanima, ali bom diplomi-
rala do septembra, in ali bom
našla službo. Imam že nekaj
časa fanta, s katerim bi si
rada zgradila dom in družino,
in me zanima, ali bova imela
svojo hišo?

Pozabili ste napisati šifro,
upam, da najdete odgovor.
Imate lepe obete za prihod-
nost, tako na poslovnem po-
dročju in tudi na čustvenem.
Diploma je do septembra in
kmalu zatem služba. S fan-
tom zgradita svojo hišo in z
naraščajem ne bosta dolgo
čakala, saj si oba želita imeti
družino. Lep pozdrav in
srečno.

"Angel"

Ob prebiranju časopisa sem
zasledila vašo rubriko in zato
se tudi sedaj obračam na vas.
Na prvem mestu me zanima
moje zdravje in moja samopo-
doba. Kot drugo pa študij,
predvsem izdelava diplomske
naloge, kako naj se lotim? Kot
za posladek pa me še čakajo
spremembe v službi. Kako se
vsega lotiti, ne da bi pozabila
nase? Kako naj se vedem, da
bom spet tista, ki je polna ener-
gije, z veliko volje do dela in živ-
ljenja? Muči me tudi moj mož,
zaradi tega vsega imava težave
v najinem odnosu, enostavno
ne najdeva skupnega jezika, se
ne pogovarjava. Vem, da sem
naštela precej stvari, in upam,
ter verjamem v vas, da mi bo-
ste dala prave napotke.

V osnovi imate zelo veliko ko-
ličino energije, a nekje se iz-
gublja. Kot guma na kolesu,

bolj se polni, bolj je prazna,
in šele ko zamenjamo zračni-
co, kolo deluje. Energija vam
vsak dan sproti uhaja, tako
da jo za vas ne ostane nič. In
seveda vam vse to kroji sa-
mopodobo. Brez zamere, a
težavo vidim v vašem part-
nerju. Ne bi rekla, da je tako
početje namerno. Njemu se
ne dogaja nič, in vsak dan
mu je enak. Nima motivacije
in ne kaže nobene želje, da bi
kaj spremenil. Takemu člove-
ku je težko pomagati. Vi, ki
ste polni energije in pred se-
boj vidite veliko poti, imate
popolnoma drugačen svet.
In vse to njegovo početje, da
ni pripravljen nič narediti, vas
vleče k tlom. Voljo do življe-
nja in dela boste našli v tem,
ko ne boste več postavljali na
prvo mesto njega, ampak
sebe. In za to ni potrebne no-
bene slabe vesti. Morate po-
skrbeti zase, saj drug nihče

ne bo. Zaradi moža ne smete
obstati, tako kot je storil on,
ampak morate hoditi naprej.
Vsak se odloči zase. To ne
pomeni, da ga nimate več
radi, samo, da imate sebe
bolj. Vi niste krivi za njegovo
invalidnost in ne, da je brez
službe. Ko se bo odločil, lah-
ko pričakuje spremembe. Sa-
mopodoba se odraža tudi pri
zdravju, prvo zdravilo je,
imejte se radi, vsak dan, vsak
trenutek. Spremembe v služ-
bi so v pravem trenutku, ne
bojte se, ste sposobni. Dobi-
te potrditev iz strani nadreje-
nih, saj cenijo vaše delo. Ko
se boste umirili, našli samo
sebe, vam študij in diplom-
ska naloga ne predstavlja no-
bene težave. Še enkrat, imej-
te se radi. Srečno.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Teden se bo začel z dobrimi novicami, ki vas bodo pope-
ljale v pozitivno razmišljanje o vseh rešitvah, ki se zdijo
nemogoče. Zvezde bodo naklonjene, tako da se bodo vse
morebitne težave, poslovne ali pa v družinskem krogu,
reševale brez zapletov.

Bik (22. aprila - 20. maja)
Okoli nas so različni virusi in poskrbite največ, kar lahko,
da se jim izognete, čeprav bi kakšen dan v topli postelji
zelo prijal. Uspelo vam bo poiskati miren kotiček, v kate-
rem se boste skrili in se pošteno odpočili po raznih stresih.

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Dokler imate cilje in seveda želje, ki so plod ustvarjanja,
ste zmagovalci. Res, da je včasih cilj tako daleč, da ga ne
vidite, a ste z vsakim korakom bližje. Spoznanje, da v da-
nih okoliščinah ne morete storiti nič, bo odrešilno. 

Rak (22. junija - 22. julija)
Prevladovali bosta obe skrajnosti. V domačem krogu
umirjenost in sproščenost, v delovnem okolju pa nape-
tost, sporne situacije in razne zvijače ter pasti. Glede pri-
jateljstva se bodo pojavili dvomi in o vsaki stvari boste
najmanj dvakrat premislili. 

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Druženje s starimi prijatelji vam bo popestrilo sicer dol-
gočasen teden. Na trenutke vam bo uspevalo, da ne bo-
ste ves čas premišljevali o bremenih. Če ste z določenimi
tveganji že večkrat odlašali, je četrtek zelo primeren dan,
da naredite korak naprej.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Zaradi duhovnega dozorevanja se bodo odstranjevale
stare blokade, ki nekaterim lahko prinesejo dodatni nemir
in nova vprašanja. Razne družinske obveznosti bodo vze-
le kar nekaj časa, a ker se bo izvedlo prijetno s koristnim,
bo za vse prav.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Odločali se boste med najmanj dvema možnostma in si-
tuacija bo zelo napeta. Vrh se doseže v koncu tedna, ko
bo tudi že znan rezultat. Vsa vrata bodo na široko odprta
in zato bodo vsi načrti uspeli. Celo veliko bolj od pričako-
vanega.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
Res, obeta se kar nekaj manjših in malo večjih težav. A z
malo truda in z veliko dobre volje se da marsikaj doseči.
Nasveti ne bodo vedno dobri. Če boste le hoteli in seve-
da ne boste iskali različnih izgovorov, se vam obeta zelo
prijeten izlet.

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Pričakuje se lahko resnično dober in pozitiven teden.
Poln bo različnih presenečenj. Tudi notranja spoznanja
bodo zelo zanimiva in sproščujoča. V glavnem se boste
posvečali najbližjim. Lepe besede bodo sprožile lepe do-
godke in vse bo čudovito.

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Z umikom v samoto boste želeli le prikriti, da vam dolo-
čene osebe pomenijo več, kot si želite priznati. Čeprav
boste imeli nadzor, se stresu ne bo dalo izogniti. Urejale
se bodo pomembne zadeve, ki so bile že nekaj časa skri-
te pod preprogo.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Nepričakovane situacije se bodo reševale po najboljših
možnostih. Če pa se vendarle zgodi kaj neprijetnega, bo
jezo težko zadržati. Spoznanje, da imate nekoga, ki vam
ne glede na situacije vedno stoji ob strani, vam končno
odpre oči.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Iz trenutka v trenutek se bodo prelagale obveznosti in s
tem tudi odgovornosti, zato bo zaključek tedna zelo pe-
ster, stresen, napet in aktiven. Včasih ni vse tako, kot vi-
dimo. Vidimo tako, kot se nam v tistem trenutku zdi naj-
bolj sprejemljivo. 

"Že kar nekaj časa sem v kriz-
nem obdobju. Veliko sanjam.
Stojim z nožem v roki v svo-
jem stanovanju umazana s
krvjo. Umorila in zaklala sem
vse svoje družinske člane, ra-
zen matere, ki je pa tudi sode-
lovala pri tem ubijanju. Ne
počutim se krive. Znašla sem
se v nekih termah. Odšla sem
do tuš kabin in spirala kri s
sebe. Ljudje so se začeli nabi-
rati okoli mene in me zaničlji-
vo gledati, kako se tuširam:
znanci, sošolci, vsi z namršče-
nimi obrazi. Vedno sem se
videla s togim obrazom. Vrni-
tev domov: Hiša je bila oblep-
ljena z rumenimi trakovi, pov-
sod so bili policisti. Takoj ko
so me zagledali, so me areti-
rali. Trupla so bila pokrita z
belimi prti. Tam je stala moja
mati. Takrat sem začela kri-
čati in s prstom kazati na njo:
"A nje pa ne boste aretirali?
Ona je tudi ubijala!" Mati me

je velikokrat izdala in sva v
slabih odnosih, a zakaj sem
ubila vse najdražje? Veliko-
krat sem sanjala, da delam
samomor, a ne morem umre-
ti. Vedno vidim v sanjah nož s
srebrnim rezilom v roki, ved-
no se ga ustrašim. Se mi
meša?" Sara

Draga Sara,
krvavi umori v tvojih sanjah
zrcalijo željo po absolutni
prekinitvi s preteklostjo. Žal
pa to ni mogoče. Nihče ne
more ubežati svoji zgodbi.
Umori usmerjajo na psihič-
no in fizično zlorabo v otroš-
tvu. Mama ti celo pomaga
pri krvavem dejanju. Ta sce-
na izraža, da kriviš njo za
razpad družine in za vse,
kar se ti je zgodilo. Nož je
simbol delitve in ločitve.
Najgloblje si želiš, da bi vse
boleče dogodke preprosto
izrezala iz spomina in začela

novo  življenje. Tvoj togi ob-
raz zrcali občutek krivde, ki
je zakopan v tvoji podzave-
sti. Nastal je v zgodnjem
otroštvu zaradi pomanjka-
nja ljubezni in topline. Vsak
otrok potrebuje ljubezen in
varnost. Če pa tega ne dobi,
se hitro rodi občutek krivde,
ki nas spremlja vse življenje.
V vsakem trenutku, ko ta
krivda plane na površje in v
sebi vidiš nekaj slabega, se
začne ponavljajoči proces.
Krivda ustvarja v tebi nemoč
in strašno jezo. Le-to v prvi
vrsti usmerjaš proti sebi,
nato proti mami, kar je zelo
pogubno dejanje. Duša, ki
je obremenjena s takšnim
občutkom, išče nadaljnjo
bolečino, po kateri se bo
lahko spokorila in odkupila.
Dokler se boš torej oklepala
tega čustva, boš priklicala
nase nove  bolečine. Odnos
z materjo je med najpo-

membnejšimi, saj odloča o
uspešnosti poznejših odno-
sov in v tvojih sanjah te vsi
prisotni gledajo zaničljivo.
Vrnitev k hiši simbolizira vr-
nitev k lastnemu viru, zrcali
tvojo notranjost. Rumena
barva trakov je simbol tvoje
intuicije, vere in dobrote. Je
barva jasnosti in topline.
Vso potrebno moč in znanje
imaš v sebi, trakovi sami pa
simbolizirajo tvojo nezmož-
nost uporabe teh moči. Po-
krita trupla izražajo, da si
odnose z drugimi družinski-
mi člani predelala in spreje-
la. Nerazrešen in poln sov-
raštva pa je ostal najpo-
membnejši odnos, odnos
do mame, zato je v sanjski
sceni tudi ostala živa. Nujno
je, da ji odpustiš. da se bo
končalo tvoje trpljenje. Po-
jav policije ima svarilni po-
men. Takojšnje spremembe
mišljenja in ravnanja so nujno
potrebne. Ne dopusti, da te
sovraštvo drži v jetniški celi-
ci. Odpuščanje te bo resnič-
no osvobodilo. Tem globlje
so rane, več dela in volje je
treba za ozdravitev.

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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NAGRADNA KRIŽANKA
1. nagrada:  knjiga Otroško srce je zaklad
2. nagrada:  zgoščenka Ljuba si, pomlad zelena
3. nagrada:  majica Gorenjski glas

Rešitve križanke pošljite na dopisnicah do srede, 20. aprila
2011, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj, 
p. p. 124. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik Gorenj-
skega glasa pred poslovno stavbo na Bleiweisovi cesti 4.

Velikonočno-spomladanska razstava v avli
Gorenjskega glasa od 18. aprila do 6. maja.

Vabljeni!
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DRUŽABNA KRONIKA

olnoletnost Radia
Hit so nekdanji in
sedanji radijski so-
delavci, povabljenci
in nekateri poslušal-

ci praznovali minuli petek v
ljubljanski Cvetličarni. Tam
so se zbrali tudi priljubljeni
slovenski glasbeniki, saj so
Hitovci ob tej priložnosti po-
delili glasbene nagrade - kip-
ce, imenovane Hitov hit hi-
tov. Goste so skozi večer do-
bre glasbe in spominov po-
peljali skoraj vsi trenutni vo-
ditelji: Budilkarja Jerca Zu-
pan in Miha Orešnik, Gregor
Žvab in Boštjan Mišič iz Vi-
bracij ter Bastjan Kepic, glav-
nega in dolgoletnega vodite-
lja Roberta Pečnika - Peča pa
na prireditvi ni bilo, saj je
moral na nujno operacijo.

Večer je zaznamovala pred-
vsem podelitev glasbenih na-
grad, ki so jih podeljevali tudi
nekdanji Hitovci, med njimi
znana 'vremenarka' Alenka
Oldroyd - Reza, ki je še vedno
močno zasidrana v srcih po-
slušalcev. Kipcev so se razve-
selili izvajalci na Hitu največ-
krat predvajanih skladb v zad-
njih osemnajstih letih. Od
lani do leta 1993 so bili to
April (Sam boš šel domov),
Alya (Brazil), Big foot mama
in Lojze Slak (Pomlad), Jan
Plestenjak in Lara (Soba 102),
Saša Lendero (Ne grem na ko-
lena), Neisha (Planet za za-
det), Atomik Harmonik (Briz-
galna brizga), Čuki in Pika
Božič (Komar), Sestre (Samo
ljubezen), Siddharta (Samo
edini), Nuša Derenda (Ni mi
žal), Magnifico (Silvija), King-
ston (Cela ulica nori),
Rok'n'band (Dej rukn me),

Babilon Frenk (Kriv za vse
laži), Faraoni - Slavko (Ne
bom pozabil na stare čase),
Avia band (Pandorina skrinji-
ca) in 1xband (Tih deževen
dan). Devetnajsti kipec je pre-
jel gonilna sila in direktor ra-
dia Stane Cencelj. Hitovci so
sicer do zadnjega skrivali, da
se jim bo na praznovanju pri-
družila tudi Maja Keuc, ki je
zapela zmagovalno skladbo
Eme Vanilija, pa tudi Sidd-
hartino Samo edini. Prav tako
niso izdali, da bo s Čuki nasto-
pil nekdanji pevec Marko Vo-
zelj, njihov nastop s Piko Bo-
žič pa je požel prave ovacije.

Dijaki strokovne gimnazije
Tehniškega šolskega centra
Kranj pa so se konec prete-
klega tedna odpravili v Ra-
dovljico, kjer so si Linhartovo
mesto ogledali na malce dru-
gačen način. Po sprehodu v
starem mestnem jedru in

ogledu odlomka iz Županove
Micke v slikoviti Baročni dvo-
rani radovljiške graščine so
se odpravili še v Srednjo go-
stinsko in turistično šolo,
kjer so skupaj z vrstniki iz
Radovljice pripravili baročno
kosilo. Kot je povedala Dragi-
ca Debeljak, učiteljica s
kranjske Strokovne gimnazi-
je, gre za prvo tovrstno med-
šolsko in medpredmetno po-
vezavo. V Radovljico so se od-
pravili, da bi se na drugačen
način naučili več o baroku in
razsvetljenstvu na eni ter
Linhartu in njegovem delu
na drugi strani. Dijaki so bili
navdušeni tudi nad baroč-
nim kosilom: vrstniki so jim
postregli s hobotnico v solati
in pečeno šunko v testu, pari-
ško in cesarjevo postno juho,
ribjo rižoto, grškimi dolma-
mi, zrezkom turjaškega gro-
fa, lastovičjimi gnezdi ...

Lily Collins bo igrala Sneguljčico

Ko so ustvarjalci nove Sneguljčice že po-
vedali, da bo Julia Roberts igrala zlobno
kraljico, so sledila razodetja moških
vlog, sedaj pa so obelodanili, da bo glav-
no vlogo odigrala Lily Collins (22), igral-
ka, ki se je najbolj spomnimo kot hčere
Sandre Bullock v filmu The Blind Side.

Ker je bila Sneguljčica med odraščanjem njen priljubljen
pravljični lik, ji sprejem vloge ni predstavljal večjega pro-
blema.

Michael Vartan se je poročil

Michael Vartan (42) se je po dveh letih
poročil s svojim dekletom Lauren Skaar.
Bivša zvezda serije Alias je svojo bodočo
soprogo spoznal v eni izmed velikih pro-
dajaln s hrano v Los Angelesu, jo zasnu-
bil lani, za pričo pa je izbral soigralca iz
omenjene serije Victorja Garberja. Poleg

planov za prihodnost je Vartan na svoji poroki še dejal,
da se je tako ali tako poročil s svojo najboljšo prijateljico. 

Emily Deschanel je noseča

Medtem ko se znana pevka Pink precej
ukvarja s svojo nosečnostjo in ugotavlja
na enem spletnih omrežij, da je to njeno
obdobje, ko je zelo nerodna in utrujena,
se Emily Deschanel veseli svojega prve-
ga naraščaja. Znan obraz iz televizijske
serije Kosti (Bones) s svojim soprogom

Davidom Hornsbyem pričakuje otroka konec tega leta.

Miley Cyrus spet z Liamom?

Hči slavnega očeta Miley Cyrus se zad-
nje čase kar precej pojavlja v medijih.
Oče se je odločil, da se ne bo ločil, za
Miley pa pravijo, da sta s svojim bivšim
Liamom Hemsworthom spet skupaj. Ker
gre za zvezo dveh, kjer so razhajanja na
dnevnem redu, se temu nihče več ne

čudi. Se pa govori, da naj bi par poskušal urediti svojo
zmedeno vezo najprej v ozadju, preden bi spet obeloda-
nil, da sta znova skupaj.

BAROČNO KOSILO IN HITOV ŽUR
Radio Hit je praznoval 18. rojstni dan, radovljiški dijaki pa so vrstnikom iz Kranja skuhali baročno kosilo.

VRTIMO GLOBUS

A. H., M. A.

P

Neisha, dobitnica kipca za leto 2005, v pogovoru z 
voditeljema Budilke: Škofjeločanko Jerco Zupan in 
Kamničanom Mihom Orešnikom / Foto: arhiv Radia Hit, Marko Ocepek

Direktor radia Stane Cencelj (desno) in Jan Plestenjak. 
Njegova Soba 102 je bila največkrat predvajana skladba leta
2007. / Foto: arhiv Radia Hit, Marko Ocepek

Mirjam Kepic iz Most pri Komendi skrbi za pojavljanje
domžalskega Radia Hit in celotne ekipe v drugih medi-
jih. Vedno je nasmejana in polna energije, ki jo prenaša
tudi na druge. Doma najraje uživa s hčerkama in
možem. / Foto: arhiv Radia Hit

S Čuki je nastopil tudi nekdanji pevec Marko Vozelj, njihov
nastop s Piko Božič pa je požel prave ovacije.
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Nekdanja Hitovka Alenka Oldroyd v družbi voditelja Bastjana
Kepica in DJ-a Princa Valianta, ki je na radiu od začetka.
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V kuhinji srednje gostinske in turistične šole so dijaki obeh
šol skupaj pripravljali baročno kosilo. / Foto: Gorazd Kavčič 

April je zapela skladbo Sam boš šel domov. S Hitom sta
praznovali tudi Špela Grošelj in Alenka Gotar.
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NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

GARSONJERO v Železnikih, 25.60
m2, ☎ 041/278-285

11001751

ODDAM

STANOVANJE, 52 m2, delno oprem-
ljeno, okolica Kranja, ☎ 041/249-621

11001793

GARSONJERI na Kokrici pri Kranju,
20 in 25 m2, opremljena ali delno
opremljena, vseljiva od 15. aprila dalje,
priključek TV, internet, telefon, predu-
jem 3 najemnine, ☎ 041/751-156

11001801

HIŠE
PRODAM

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

11001717

HIŠO v Šenčurju, Delavska ulica, ☎
051/326-136 11001825

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

NEDOKONČAN vikend na lepi točki v
okolici Škofje Loke, ☎ 031/515-675

11001743

NEREZINE - Mali Lošinj, počitniško
stanovanje s teraso 35 m2, cena
55.000 EUR. Informacije: RŽV, d.o.o.,
☎ 04/51-59-300

11001723

VIKEND v bližini Trebnjega, z vinogra-
dom, 52.000 EUR, ☎ 041/760-293

11001840

POSESTI
PRODAM

PARCELO v poslovni coni Žiri, 7.749
m2, cena 50 EUR/m2, ☎ 041/632-
593 11001799

KMETIJA, Gozd - Križe, prodaja v ce-
loti, 230.752 m2, 330.000 EUR, hiša
prenovljena 2006, odlične možnosti za
kmetovanje - rejo konj, turistične dejav-
nosti, šport, ☎ 051/646-521

11001746

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

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

ODDAM

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

11001484

POSLOVNI prostor na Planini, v izmeri
40 m2, za mirno dejavnost, ☎
040/538-533 11001736

LOKAL v najožjem centru Kranja, Pre-
šernova 15.30 m2, ☎ 041/535-000

11001787

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

ALFA ROMEO 145, letnik 2001, kov.
črne barve, nekaramboliran, garažiran,
150.000 km, 1. lastnik, ☎ 031/308-
540 11001794

FIAT Punto, letnik 1999, lepo ohra-
njen in vzdrževan, 1. lastnik, ☎
031/496-650 11001816

OPEL corsa elegance 1.2, 16 V, ben-
cin, letnik 2003, 150.000 km, cena
3000 EUR, ☎ 041/327-911

11001850

OPEL Corsa, avtomatik, letnik 2003,
1. lastnik, 61.000 km, ☎ 041/686-
813 11001757

PEUGEOT 106, letnik 1996, garaži-
ran, nekaramboliran, ugodno, ☎
031/308-540 11001769

RENAULT Clio 1.2 RL, letnik 1997, 5
vrat, prevoženo 34.000 km, ☎ 04/51-
20-025

11001752

MOTORNA KOLESA
PRODAM

4 LETNE gume, 195-65/15, conti-
nental, nove, cena 170 EUR, ☎
051/687-135 11001755

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

11001823

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

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

KARAMBOLIRANA 
VOZILA
KUPIM

POŠKODOVANO, karambolirano vozi-
lo, lahko okvara motorja, ☎ 051/657-
607 11001830

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

GRAFIČNA preša za visoki tisk 390
EUR, kamnoseško graverski voz 390
EUR, ☎ 040/609-604 11001739

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

BARAKO 3 x 5 m, v zelo dobrem sta-
nju, ☎ 041/496-904

11001815

ZIDARSKE bankine, ponte, deske in
plohe, ☎ 04/25-03-088, 031/343-
161 11001629

KUPIM

ZRAČNO sušene smrekove plohe in
colarice, 1. kvalitete po možnosti iz
okolice Bleda, ☎ 04/57-40-128

11001738

STAVBNO POHIŠTVO
PRODAM

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

11001797

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

11001813

KURIVO
PRODAM

10 M suhih bukovih drv, ☎ 04/53-15-
749 11001800

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

BUKOVE rajkle, drva in butare za kruš-
no peč, ☎ 031/201-393

11001806

KURILNO olje, približno 1000 litrov,
po polovični ceni, ☎ 031/837-779

11001784

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

11001767

LEPA bukova drva, ☎ 031/245-817
11001835

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PRODAM

TROSED + fotelj, potreben preobleke
ter 2 radiatorja 100 x 60, nova, cena
po dogovoru, ☎ 040/277-276

11001771

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

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

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

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

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

kataster stavb
■ zakoličbe objektov, komunalnih 

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

STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v

III. nadstr. izmere 73,80 m2, l. izgr.
1965, obnovljeno l. 2005 (kopalnica,
WC, CK na plin, instalacije v kuhinji
in kopalnici) vpisano v ZK, klet, bal-
kon, 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, spalni-
ca), cena 65.000,00 EUR.
Tržič, staro mestno jedro, trisobno v
3. nadstr. izmere 64,00 m2, l. izgr.
1910. delno prenovljeno l. 2005 (tla-
ki, okna, CK na olje), balkona ni, v
ceni je tudi garaža velikosti 6x3 m2,
ki je v isti stavbi, cena 84.000,00
EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi iz-
mere 48,00 m2, v hiši so samo štiri
stanovanja, l. izgr. 1960, stanovanje
izdelano l. 1991, CK, cena 77.500,00
EUR.
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HIŠA - ODDAMO V NAJEM
Predoslje, starejša kmečka hiša, pritlič-
je v izmeri 96 m2 (opremljena 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 var-
ščina, vseljivo takoj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske povr-
šine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
se instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 175.000,00 EUR. 
Žiri, v centru mesta, visokopritlična
tlorisa 10x8 m2 na parceli velikosti
477 m2, l. izgr. 1937, lepo vzdrževana
na zelo sončni lokaciji, CK na olje, vsi
priključki, cena 144.000,00 EUR. 
Kranj, Kokrica, visokopritlična tlorisa
10x8 m2 na parceli velikosti 857 m2,
l. izgr. 1955, v celoti podkletena, gara-
ža, CK na olje, v mansardi še delno
neizdelana, zelo lepa lokacija, cena
190.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni loka-
ciji, medetažna s 300 m2 uporabne
stanov. površine na parceli velikosti
1144 m2, l. izgr. 1999, cena
399.000,00 EUR, v kateri je vključe-
na tudi vsa oprema izdelana po meri. 
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Kranj, Savska cesta, tlorisa 364 m2
na parceli velikosti 884 m2, l. izgr.
1959, višina stropa 5m, objekt je
možno uporabljati za različne dejav-
nosti, urejen dostop in lastno parki-
rišče, cena 160.000,00 EUR.
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900,
že delno prenovljen, primeren za neži-
vilsko trgovino, cena 25.000,00 EUR.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski
coni v izmeri 5957 m2 za proizvod-
njo, skladišča, parkirišče, cena 144
EUR/m2 in še pribl. 18 EUR/m2 za
komunalni prispevek.

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu, 
Bleiweisova cesta 4 v Kranju, jo naročite 
po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

96 strani, broširano,
23,5 x 17 cm

Redna cena: 12 EUR

Če knjigo kupite 
ali naročite na 
Gorenjskem glasu, 
je cena le 10 EUR
+ poštnina.

Krave nam nenehno nekaj sporočajo: o svojem 
zdravstvenem stanju, počutju, prehrani in prireji. Izziv 
za rejca je, da si zna te znake pravilno razložiti in jih 
uporabljati v dobro sebi in kravam. Avtor nas navaja 
k opazovanju živali na različnih mestih: na pašniku, 
v hlevu, v molzišču, med hranjenjem in prebavljanjem.
Poseben prostor namenja telicam in presušenim 
kravam, pojatvi, anatomiji krave in čutilom. Prav vsaka
beseda pa temelji na praksi. w
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

GITAS, KRANJ, d. o. o.
Zgornje Bitnje 1, 4209 Æabnica
tel. 04/23 15 700, www.gitas.si

URADNI ZASTOPNIK IN SERVISER

»ISTILNA TEHNIKA



PODARIM

FOTELJ in kavč dvosed v sivi barvi, ☎
040/303-405 11001724

KAVČ, dobro ohranjen, ☎ 041/276-
485 11001814

GOSPODINJSKI 
APARATI
PODARIM

DOBRO ohranjen pralni stroj Candi, ☎
04/51-31-335, 031/232-432

11001792

VRTNA OPREMA
PRODAM

MASIVNO hrastovo vrtno garnituro,
dolžine 2 m, klopi z naslonjalom, ☎
040/747-801 11001783

VRTNO garnituro, lepo izdelano, hrast
- hruška, zelo ugodno, ☎ 051/649-
793 11001833

GLASBILA
PRODAM

DIATONIČNO harmoniko Železnik Be
Es As,  1.250 EUR in prikolico za
manjši traktor, ☎ 041/824-676

11001811

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

GORSKO kolo na 21 prestav z dvojnim
vzmetenjem, ☎ 040/282-485

11001804

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

TAPISERIJE, tematika Križev pot, 14
postaj + 2 x vstajenje, velikost 130 x
100 cm, cena 48.000 EUR, ☎
040/567-544 11001846

OBLAČILA IN 
OBUTEV
PRODAM

POROČNO obleko, štev. 40, skoraj
nova, zelo lepa, za simbolično ceno,
☎ 04/25-51-487 11001759

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

CIPRESE smaragd, viš. 60 - 70 cm,
4.20 EUR, možnost dostave, ☎
040/578-587 11001778

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

11001538

PODARIM

NEMŠKEGA ovčarja, lep, star 19 me-
secev, ☎ 04/23-11-176 11001744

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

2 SPREDNJI gumi za traktor, rabljeni,
dimenzije 320/70 r20, ☎ 041/331-
395 11001745

MLIN za mletje koruze ”šrotar”, ☎
01/83-24-419, 040/295-160 11001770

PAJEK Sip na 4 vretena, deluje brez-
hibno, ☎ 031/225-062 11001809

PUHALNIK Grič ter transportni trak,
približno 4 m, ☎ 031/582-457

11001798

PUHALNIK za seno z noži, ☎ 04/53-
09-680, 031/837-520 11001822

ROTACIJSKO kosilnico Sip 185 na 3
bobne, obnovljeno, ☎ 041/287-901

11001761

ROTACIJSKO kosilnico Vikon, hidrav-
lični dvig, širine 165 cm, ☎ 04/59-
64-467, 051/304-156 11001838

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

11001719

VITEL Riko 3 tone, motorna žaga Stihl
070, vrata za krušno peč, ☎ 041/874-
181 11001831

KUPIM

KOSILNICO Sip 165, dobro ohranje-
no, ☎ 031/624-552

11001843

TRAKTOR Ferguson, Ursus ali  Zetor,
☎ 041/235-349

11001807

VRTAVKASTO brano in trosilec gnoja,
☎ 031/604-918 11001796

PRIDELKI
PRODAM

15 SILAŽNIH bal, 3. košnje, ☎
041/262-342, po 15. uri 11001750

DOMAČE, hladno stiskano olivno olje,
dostava v Kranj, ☎ 05/65-32-219,
031/200-508 11001845

JABOLKA, kvalitetna, domača, od vi-
sokodebelnih dreves, ugodno prodaja-
mo. Kmetija Princ, Hudi 1, (pri Kovor-
ju), Tržič, ☎ 041/747-623

11001785

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

11001731

JEDILNI krompir, ☎ 041/584-048
11001812

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

11001695

KROMPIR, primeren za sajenje, različ-
ne sorte, ☎ 031/311-417 11001780

KROMPIR za saditev, beli, lanski uvoz,
☎ 04/53-31-280

11001791

KROMPIR bellarossa, primeren za na-
daljnje sajenje, ☎ 041/347-507

11001844

PŠENICO in ječmen, ☎ 041/578-
662 11001775

SEMENSKI krompir, beli, ostanek se-
mena, ☎ 040/607-451 11001802

SEMENSKI krompir aladin, lanski uvoz
in suhe bukove deske, ☎ 041/358-
030 11001849

SEMENSKI krompir adora, desire,
pšata ter jedilni krompir beli in rdeči,
☎ 04/25-71-084

11001851

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

VINO cviček, kvaliteten, ugodno, mož-
na dostava, ☎ 031/301-013

11001758

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BELE piščance in purane za nadaljnjo
rejo, ☎ 041/203-564 11001737

BIKCA simentalca, starega 80 dni,
težkega 140 kg, ☎ 041/583-035

11001741

BIKCA simentalca, težkega 210 kg, ☎
04/25-21-024 11001808

BIKCA LS LS RS, starega 10 dni, ☎
04/51-46-859

11001819

BREJO zajkljo, ☎ 04/25-25-560
11001824

ČEBELJE družine na AŽ satju in nove
AŽ panje, ☎ 031/237-097

11001810

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

11001705

KRAVE dojilje s teleti, ☎ 041/931-
146 11001779

KRAVO ter 7 in 30 dni stara bikca, ☎
04/25-21-581 11001760

KRAVO ciko, staro 5 let, ☎ 041/750-
254 11001764

KRAVO simentalko, visoko brejo, ☎
04/25-21-341 11001821

NESNICE rjave, grahaste, črne pred
nesnostjo. Brezplačna dostava na
dom. Vzreja nesnic Tibaot, ☎
02/582-14-01 11001638

PRAŠIČE, težke od 30 do 35 kg, do-
mača reja, ☎ 040/758-524

11001786

TELIČKO LS/limuzin, staro 14 dni, ☎
030/305-134

11001742

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
04/53-38-040 11001753

TELIČKO simentalko in teličko simen-
talko / limuzin, ☎ 051/441-737

11001795

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
04/25-03-101 11001805

TELIČKO mesne pasme, staro 1 te-
den, ☎ 041/710-704 11001853

TELIČKO LS, staro 3 mesece ter telič-
ko ČB, staro 1 mesec, ☎ 031/253-
521 11001841

ZAJCE, breje zajklje in mladiče orjake,
od 15 do 20 EUR, ☎ 040/316-004

11001740

KUPIM

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 031/687-062 11001749

BIKCA mesne pasme simentalca ali
križanca, starega 3 tedne ali več, ☎
030/282-035 11001781

BIKCA simentalca, starega do 14 dni,
☎ 051/410-758 11001782

BIKCA simentalca, starega 1 teden ali
druge mesne pasme, ☎ 051/860-
107 11001789

BIKCA simentalca ali drugi mesni tip,
od 200 do 300 kg, ☎ 04/25-21-639,
031/643-725 11001826

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

11001720

SIMENTALCA starega do 10 dni in
prodam 20 m3 bukovih drv, ☎
070/713-861 11001762

VEČ bikcev, težkih od 150 do 300 kg,
☎ 041/620-824 11001776

OSTALO
PRODAM

HLEVSKI gnoj, uležan, kvaliteten in
kletke za kokoši, rabljene, dostavim,
☎ 040/845-860 11001836

SENO, sušeno na sušilni, kravo po
tretjem teletu, prevozni hladilni bazen
za mleko 300 l, ☎ 040/828-731

11001817

STAR, uležan hlevski gnoj, nastilj z list-
jem in slamo, ☎ 04/25-22-569,
031/474-211 11001827

ZELO dobro ohranjen 100-litrski kotel
za žganjekuho, cena 250 EUR, ☎
01/36-27-095 11001832

POSLOVNI STIKI

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

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

HONORARNO delo študentki ali dijaki-
nji za delo ob vikendih, v piceriji Logar.
Igor Logar s.p., Hotemaže 3 a, Pred-
dvor, ☎ 041/369-051 11001748

REDNO ali študentsko delo v strežbi
dobi dekle. Klub Kovač, Andrej Marin-
šek s.p., Glavna c. 1, Naklo, ☎
031/339-003 11001671

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 11001834

SINKOPA d.o.o., Jalnova 2, Radovlji-
ca išče svetovalca v glasbeni trgovini v
Radovljici, za prodajo glasbil in audio
opreme ter ostala administrativna dela,
☎ 04/53-78-510 11001747

OBDELOVALEC kovin, rezkalec dobi
delo. Možnost zaposlitve, ostalo po
dogovoru. OMK Marjan Kuhar s.p.,
Stara Loka 34, Škofja Loka, ☎
041/695-506 11001774

ZAPOSLIMO varilca, oblikovalca ko-
vinskih izdelkov. Zaželena izobrazba
oblikovalec kovin, lahko tudi delavec
brez poklica. Pisne ponudbe: Koselj
Duplje, d.o.o., Zg. Duplje 91, 4203
Duplje, ☎ 031/619-282, Miha11001735

ZAPOSLIMO mlajšega fanta strojne
stroke za delo na CNC stružnicah in
rezkalnih strojih. Zaželene izkušnje,
pričakujemo vestnost in natančnost.
Prošnje na Robert Poklukar s.p., Sp.
Gorje 214, Zg. Gorje; ropok@siol.net

11001765

ZAPOSLIM frizerko z izkušnjami.Fri-
zerstvo Cilka Satler s.p., Oldhamska
14, Kranj, ☎ 041/386-909

11001842

ZAPOSLIMO mizarja za delo v proiz-
vodnji masivnega pohištva. Delovne iz-
kušnje zaželene. Lipar, d.o.o., Lahov-
če 31, Cerklje, ☎ 031/394-955

11001852

RAČUNALNIŠKO podjetje MR2
d.o.o., Lesce zaposli računalniškega
serviserja - administratorja. Informacije
na www.mr2.si, prošnje pošljite na za-
poslitev@mr2.si 11001763

IŠČEM

DUO ROLO - išče delo porokah, zaba-
vah domačo in zabavno glasbo, ☎
041/224-907 11001828

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

11001615

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

11001820

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

11001837

IŠČEM DELO - refleksna masaža sto-
pal, ☎ 041/589-821 11001756

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, ☎
59-55-170, 041/733-709; žaluzije,
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

ASFALTIRANJE, tlakovanje dvorišč,
dovoz. poti, parkirišč, polag. robnikov,
pralnih plošč, izd. betonskih in kamni-
tih škarp, Adrovic & Co, d. n. o., Jelov-
škova 10, Kamnik, ☎ 01/83-94-614,
041/680-751 11001722

ASFALTIRANJE, tlakovanje, prevzem
vseh gradbenih del, novogradnje in adap-
tacije, vse vrste fasad in keramična dela,
izdelava betonskih in kamnitih škarp.
AES, d.o.o., Sadnikarjeva ul. 4, Kamnik,
☎ 01/83-17-285, 051/794-12711001777

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

IZVAJAM vsa gradbena dela, adaptacije,
notranje omete vseh vrst, fasade, hitro in
poceni, Sopaj, d.o.o., Sr. Bitnje 31, Žab-
nica, ☎ 041/583-009 11001648

IZVAJAMO vsa gradbena dela in fasade
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

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

11001606

PLESKANJE stanovanj, fasad, napuš-
čev vrat in ograj, Zupan Primož s.p.,
Golniška c. 99, Kranj, ☎ 031/868-
393 11001754

POMOČ pri vzdrževanju hiše, čišče-
nje, žaganje drv, odvoz smeti, urejanje
zelenic ter kultiviranje zemlje. Jereb
Stanislav, Groharjevo naselje 11, Šk.
Loka, ☎ 041/758-958, 031/888-
689 11001772

RUŠENJE objektov, zemeljska pri-
pravljalna dela, oblaganja tal in sten ter
druga zaključna gradbena dela. Bojan
Rožič s.p., C. 1. maja 1, Jesenice, ☎
040/725-314, 051/764-020 11001773

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

NA KMETIJI iz okolice Tržiča iščemo
moškega ali žensko za pomoč pri delu.
Zaželen je izpit kategorije B, ☎
040/803-066 11001768

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

STAREJŠI moški - delovni invalid, išče
za pomoč in družbo v gospodinjstvu
prijazno gospo, ki vozi avto in spoštuje
krščanske korenine. Če ste osamljeni
in si želite izboljšati jesenske dni, se
oglasite, šifra: pomagajva si 11001766

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

OBVESTILA
PODJETJE Korotan v Struževem 20,
Kranj vpisuje v tečaj za uporabnika fito-
farmacevtskih sredstev, ki bo v pone-
deljek, 11. 4. 2011, ob 16. uri, v Stru-
ževem 20, Kranj. Informacije, ☎
04/20-24-235, 031/277-804, Vljud-
no vabljeni. 11001848

SPOŠTOVANE kupce obveščamo, da
je v mesecu aprilu in maju spremenjen
delovni čas trgovine Korotan, Struževo
20, Kranj, in sicer: od ponedeljka do
petka od 7. - 19. ure, sobota od 7. -
13. ure. Vljudno vabljeni. 11001847

RAZNO
PRODAM

EVRO palete, rabljene, ☎ 051/819-
044 11001839

HLADILNIK in podarim kupon za brez-
plačni izlet v Benetke, ☎ 04/25-22-
354 11001818

KORITA za rože, prostostoječa in bal-
konska, iz macesnovega lesa, različnih
dimenzij, ☎ 070/838-066, 070/689-
820 11001788

KOTEL za žganjekuho in hladilnik pri
kotlu, vso posodo za namakanje, ☎
04/23-10-149, 041/605-660 11001803

KVALITETNA omela za pometanje
krušnih peči, negorljive - Žnidar, ☎
01/83-23-107, 041/297-301 11001829

ŽELEZNE sode, 200 litrov, in suhe
jurčke, ☎ 051/202-963 11001790
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V grenki nasmeh žarelo je lice,
stisnila roko sem ti v slovo,
slišal nisi več krikov resnice,
šel si za vedno, nazaj te ne bo.

Danes, ko bi praznoval svoj rojstni dan, se ob izgubi našega
dragega 

Filipa Globočnika 
iz Smokuča, po domače Brinškovega z Otoka 

zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem za
izrečena ustna in pisna sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter ne-
sebično pomoč ob težkih trenutkih.
Posebna zahvala dr. Lapuhovi in sestri Ani, nosačem, pevcem Lip
Bled, konjeniškemu klubu, govorniku Svetini za sočutne
poslovilne besede, gospodu župniku za lepo opravljen pogrebni
obred, trobentaču Repetu in praporščakom. Zahvala tudi
sodelavcem Centra za socialno delo Jesenice in Uprave uniformi-
rane policije Generalne policijske uprave. Posebno zahvalo na-
menjamo tudi Majdi, Jelki in Ivanki. Še enkrat se zahvaljujemo
vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zad-
nji poti.

Vsi njegovi
Smokuč, Moste pri Komendi, Radovljica in Zgornji Otok

ZAHVALA

ZAHVALA

Spomini so kot iskre,
ki pod pepelom tlijo,

a ko jih razgrneš,
vedno znova zažarijo.

(J. W. Goethe)

Ob slovesu naše drage 

Minke Porenta
iz Škofje Loke

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem,
sosedom in znancem za izražena sožalja, darovano 

cvetje, sveče in spremstvo na njeni zadnji poti. 
Zahvaljujemo se tudi gospodu Kalamarju za poslovilni
govor, gospodu župniku, pogrebni službi, trobentaču in

pevcem. Vsem še enkrat hvala.

Žalujoči vsi njeni
Škofja Loka, april 2011

ZAPOSLIMO 
AVTOKLEPARJA IN 

AVTOLIČARJA
Avtoservis Keržan 

Preddvor, tel.: 041 635 043

FMS Skupina d.o.o., Kotnikova ulica 5, Ljubljana
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Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, starega očeta 
in brata

Vincencija Kržišnika
Povličovega Vinkota

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani ter po-
darili cvetje in sveče. Hvala vsem sodelavcem KGZ Škofja Loka
ter Združenju ZB Poljane za poslovilna govora.

Vsem iskrena hvala!

Žalujoči vsi njegovi
Podobeno, april 2011

Ni res, da si odšel - nikoli ne boš!
Ujet v naša srca, z najlepšimi spomini,
boš vsak naš korak spremljal v tišini!

ZAHVALA

Ni te več v hiši, ne v vrtu,
nič več glas se tvoj ne sliši,
ostala je praznina,
v naših srcih bolečina.

ZAHVALA

V 94. letu nas je zapustila mama, tašča, babica in prababica

Roza Radon
rojena Kosiša, p. d. Gradišarjeva iz Kranja

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom in vaščanom za
izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče ter spremstvo na
njeni zadnji poti. Hvala dr. Teranovi in dežurni službi ZD
Kranj, patronažni sestri Miri, Domu upokojencev - centru po-
moči na domu. Posebna zahvala g. župniku Francu Godcu za
dolgoletne obiske na domu in čudovit poslovilni obred. 
Vsem iskrena hvala.

Vsi njeni
Kranj - Gorenje, april 2011

Ko pošle so ti moči, 
zaprla trudne si oči,
in čeprav spokojno spiš, 
z nami še naprej živiš.

ZAHVALA

V 91. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, oče in stari oče

Franc Selak
z Dolenje Dobrave 31

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje in sveče. Naj-
lepša hvala za lepe besede vsem, ki ste ga imeli radi, počastili
njegov spomin in ga v tako velikem številu pospremili na nje-
govi zadnji poti.

Vsem skupaj hvala: žena Albina, sinovi Branko, Miha in Izidor
z družinami
Dolenja Dobrava, Sveti Duh, Ljubljana, 5. aprila 2011

ZAHVALA

V 87. letu starosti nas je zapustila 

Anica Potočnik
p. d. Grogcova Anica od Sv. Lenarta

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vašča-
nom in znancem za podarjeno cvetje, sveče ter darovane sv.
maše. Zahvala tudi župnikoma Antonu Vindišarju in Branku
Potočniku za izrečene tolažilne besede in opravljen obred, do-
mačim pevcem, pogrebni službi Akris in vsem neimenovanim,
ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. 

Vsi njeni
Sveti Lenart, marec 2011

ZAHVALA

Po hudi bolezni nas je v 60. letu zapustila draga žena, mami in
stara mama

Marija Rebolj
Iskreno se zahvaljujemo vsem za podarjeno cvetje, sveče in
izraženo sožalje, vsem, ki so darovali denar v dober namen, ter
vsem, ki so jo pospremili na zadnji poti. Zahvala gre tudi
Onkološkemu inštitutu, dr. Marjani Grm in medicinski sestri
Štefki. Hvala pogrebni službi Novak, gospodu župniku, pevcem
in trobentaču. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat
iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Zgoša, marec 2011

ZAHVALA

V 84. letu nas je zapustila draga mama, stara mama, prababica,
sestra, teta in tašča

Justina Jerič
rojena Erzar iz Tatinca

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče, ter
vsem, ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeno zadnjo
pot. Posebej se še zahvaljujemo dr. Bavdku, patronažni službi,
pogrebni službi Navček in g. župniku za lepo opravljen obred.

Žalujoči: sinova in hčere z družinami ter bratje in sestre
Tatinec, marec 2011

Svojo življenjsko pot je sklenil naš upokojeni sodelavec

Alojz Benedik

Na zadnjo pot ga bomo pospremili danes, 8. aprila 2011, ob 13.30 na pokopališču 
v Bitnjah. Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Elektro Gorenjska, d. d.

Ob nenadni in boleči izgubi dragega sina, brata, fanta, vnuka, 
strica, svaka, sodelavca, prijatelja

Luka Kordeža
z Visokega pri Kranju

se iskreno zahvaljujemo interventni reševalni ekipi za prizadevno
reševanje ter medicinskemu osebju Kliničnega centra za nudeno
prvo pomoč. Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem,
bivšim in sedanjim sošolcem, poslovnim prijateljem, bivšim in
sedanjim sodelavcem žalujočih staršev in vsem neimenovanim za
tolažilne besede, podarjeno cvetje, sveče, mašne darove in pomoč.
Hvala župniku Urbanu, kanoniku Vinku in kaplanu Bojanu za lepo
opravljen pogrebni obred in sveto mašo, pevcem za občuteno petje,
pogrebni službi Navček, bivšim sošolcem 4. EA TŠC Kranj za
poslovilne besede in tako številno udeležbo ob njegovem slovesu.
Luka, vedno se bomo spraševali, zakaj ti je bilo na tako krut način
vzeto življenje.

Žalujoči: mami, ati, brat Gregor z družino, Nika, babici
Visoko, 3. aprila 2011

Nisi se poslovil od nas,
tiho si odšel, 
zato nikoli ne bomo verjeli, 
da te ni več, 
tvoj lik je še živ med nami, 
a le naš tihi dom je nema priča, 
da te ni več.

ZAHVALA
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Darja Škulj, Ljubljana:

"O zakonu imam samo pozi-
tivno mnenje. Problem je le v
tem, da ga vlada ni sposobna
predstaviti tako, da bi ga prav
vsi razumeli. Referenduma
se bom udeležila in sem
tudi za sprejetje zakona."
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Nina Kovačič, Bohinj:

"Seznanjena sem s tem, da
bo v nedeljo referendum o
zakonu o malem delu, ven-
dar pa z vsebino zakona ni-
sem najbolje seznanjena.
Referenduma se zato ne
bom udeležila."

Andrej Grešak, Žalec:

"Mislim, da zakon o malem
delu ni ravno dobra rešitev in
tudi nisem najbolj prepričan,
ali je vlada s tem korakom
naredila najboljšo potezo.
Na referendum bom šel,
vendar sem proti sprejetju."

Klemen Žnidar, Bled:

"O nedeljskem referendu-
mu sem seznanjen, vendar
ne sledim kampanji oz. raz-
pravam o njem. Nisem pre-
pričan, da bo zakon prinesel
kaj dobrega. Referenduma
se ne bom udeležil."

Dušan Pavlič, Bled:

"O zakonu o malem delu
imam negativno mnenje.
Mislim, da bi kako drugače
lažje kontrolirali delo na
črno, kar je po mojem mne-
nju tudi razlog, da zakon 
želijo sprejeti."

Napoved za Gorenjsko

Danes ter v soboto in nedeljo bo prevladovalo sončno
vreme. Danes in jutri bo ponekod pod Karavankami pihal
severni veter. V nedeljo bo nekoliko hladneje. 

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Boštjan Bogataj

Jesenice - Lani odprta edina
predelovalnica odpadnih na-
grobnih sveč v Evropi je zapr-
ta. Na občinskem svetu Obči-
ne Jesenice je bilo slišati, da
je podjetje Plastkom tik pred
stečajem, brez uporabnega
dovoljenja in z devetsto tona-
mi odpadnih sveč. Poklicali
smo direktorico Mojco Kor-
bar, ki pa nas je napotila na
Zorana Dernovška, fnančno-
poslovnega svetovalca Plast-
koma, in na Interseroh. 

"Začasno je predelovalni-
ca zaprta zaradi težav s po-
slovnimi partnerji, ki si
predstavljajo, da bi lahko od
predelave služili le sami,"
pravi Dernovšek in nadalje
pove, da gre za Intereroh:
"Plastkom ob sedaj podpisa-
ni pogodbi dolgoročno ne
more preživeti, zaradi njiho-
ve nepripravljenosti za pogo-
vore si je premislil tudi tuji
investitor." Težava je v slabi
kvaliteti pripeljanih odpad-
nih nagrobnih sveč, katerim
je primešano veliko nečistoč,
tudi količina je lani namesto
2500 ton znašala le 1300
ton. "Namesto dobička pre-
delujemo izgubo, že pet me-
secev pa sedaj rešujemo
konflikt," še pravi svetovalec
podjetja Plastkom, ki je pre-
pričan, da želi Interseroh
predelovalca spraviti v stečaj.

Zaposleni so danes prijavlje-
ni na Zavodu za zaposlova-
nje, podjetje je brez denarja
in insolventno, še bolj bodo
nastradali proizvajalci in
prodajalci sveč, ki morajo za-
gotoviti reciklažo. 

"V Interserohu spremlja-
mo dogajanje v Plastkomu in
si prizadevamo za rešitev, ki
bi omogočila nadaljnjo pre-
delavo odpadnih nagrobnih
sveč," pravi Uroš Čermuta iz
Interseroha. Pravi, da so iz-
polnjevali pogodbene obvez-
nosti in Plastkomu tudi red-
no plačevali predelavo sveč,
tudi za devetsto ton, ki čakajo
na predelavo. Priznava, da so
odpadne sveče, ki so jih pre-

vzemali od upravljavcev po-
kopališč in izvajalcev javnih
služb, vsebovale več nečistoč
kot so pričakovali, kar je ote-
žilo postopek predelave, pa
vendar meni, da so izpolnili
vse pogodbene obveznosti do
Plastkoma. "Primešane ne-
čistoče niso naša neposredna
odgovornost, vendar smo se
odzvali in upravljavce poko-
pališč in javnost s posebno
akcijo pozvali k temeljitej-
šem ločevanju," pravi Uroš
Čermuta. 

"Celotna vsebina pogodbe
je bila obojestransko usklaje-
na, vključno z določili, ki se
nanašajo na količino odpad-
nih nagrobnih sveč za na-

daljnjo predelavo in finanč-
no vrednostjo storitev. Plast-
kom je sprejel vse pogoje in
obveznosti, s tem so postali
tudi lastnik sveč na lastnem
dvorišču," pojasnjuje Čer-
muta. Čeprav predelava sto-
ji, Interseroh prevzema od-
padne sveče in jih skladišči
na drugih lokacijah. "Če do
dogovora ne bo prišlo, bomo
za predelavo izbrali predelo-
valca v tujini," še pravi Čer-
muta. Na vprašanje, ali ni
Plastkom edino takšno pod-
jetje v Evropi, odgovarja, da
to ne drži, vendar si bodo
prizadevali za predelavo
doma, torej za kompromis,
ki pa ne bo finančne narave.
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Kam z devetsto tonami nagrobnih odpadnih sveč? Zakonca Korbar sta bila lani prepričana,
da je predelava lahko donosen posel. / Foto: Tina Dokl

Bo po sporu ostal le kup sveč? 
Na dvorišču podjetja Plastkom na Jesenicah je devetsto ton odpadnih nagrobnih sveč, predelava stoji,
delavci so na borzi. Razlog: spor med Interserohom in Plastkomom o ceni predelave.

Referendum 
o malem delu
Špela Grahek

V nedeljo bodo volivci na re-
ferendumu odločali o usodi
zakona o malem delu. Nas
je zanimalo, kakšno mnenje
imajo naključno izbrani o
zakonu in ali se bodo refe-
renduma udeležili. 
Foto: Anka Bulovec

Jesenice

Hala Podmežakla - z dovoljenjem ali brez?

Upravna enota Jesenice včeraj do zaključka redakcije še ni iz-
dala uporabnega dovoljenja za dvorano Podmežakla. Tako
nam ni uspelo pravočasno izvedeti, ali je sinočnja hokejska
tekma med Jesenicami in Olimpijo vendarle lahko potekala
na Jesenicah. Na sredinem tehničnem pregledu, ko so vsi
pričakovali zeleno luč za dvorano, je komisija ugotovila neka-
tere tehnične pomanjkljivosti. Zato Upravna enota Jesenice
kljub pričakovanjem v sredo uporabnega dovoljenja še ni iz-
dala. Kot je povedala Božena Ronner iz kabineta župana na
Občini Jesenice, so delavci v dvorani v noči s srede na četr-
tek urejali vse potrebno, da bi včeraj zjutraj, ko sta izvedenca
opravila kontrolni pregled, delovalo vse po predpisih. Izvede-
li smo, da je bilo treba namestiti rezervna svetila v hali zara-
di varnosti v primeru izpada električne energije. Drugi dve
pomanjkljivosti sta bili slabo prezračevanje v prostorih telo-
vadnice, ki jo uporabljajo hokejisti, in prostoru za namizni te-
nis za rekreativce. Oba prostora so vzeli iz uporabe. Uporab-
no dovoljenje, če je bilo izdano, velja le za stari del dvorane,
medtem ko nova vzhodna tribuna ostaja zaprta. U. P.

Kamnik

Bodo vrtec uredili v OŠ 27. julija? 

Občina Kamnik, ki je pred nekaj tedni odprla vrtec Kamenček,
nadaljuje reševanje problematike predšolske vzgoje, saj bo
malčkov, ki bodo jeseni ostali brez mesta v vrtcu, še vedno
zelo veliko. "Načrtujemo odprtje vrtca Trobentica ob krožiš-
ču pri Kiku, kjer bo sedem oddelkov, prav tako pa se pogovar-
jamo z upravo OŠ 27. julija, da bi svoje varovance preselili v
OŠ Stranje, kjer še imajo nekaj prostora, ali pa v zavod Ciri-
us, kjer so že pokazali interes. V tej stavbi bi nato lahko ure-
dili osem oddelkov, prav tako bi se sem lahko selila tudi upra-
va vrtca," je načrte predstavil župan Marjan Šarec. J. P. 

Tržič

Jutri cvetlična tržnica

V atriju občine Tržič bo jutri med 8. in 13. uro potekala četrta
Cvetlična tržnica, ki jo prirejata turistično društvo in občina
Tržič. Na stojnicah bo ponudba sadik balkonskega cvetja, di-
šavnic, zelišč, čebelarskih in rokodelskih izdelkov ter izdelkov
za dom in vrt. Na eni od stojnic bodo Tržičanom med 10. in
12. uro delili brezplačne sadike cvetja. O negi rastlin bo vse
dopoldne svetoval agronom Kluba Gaia, ob 10. uri pa bo pre-
davanje Nejka Perka Zdravilne rastline od A do Ž. Ob 11. uri
bodo lastnikom najlepše urejenih hiš podelili priznanja. A. H.




