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Gradnja Kozolcev 
že poleti
Novo sosesko Kozolci na prostoru
nekdanjih Gorenjskih mlekarn v Kra-
nju naj bi začeli graditi to poletje, po-
leg stanovanj pa bodo v njej tudi po-
slovna stavba podjetniškega inkuba-
torja, vrtec ter športno-rekreacijske
površine.

3

AKTUALNO

Danes bo spremenljivo do 
pretežno oblačno. Jutri bo 
že več sončnega vremena. 
V nedeljo bo prevladovalo 
sončno vreme. 

VREME

jutri: spremenljivo oblačno ..
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Hartman naj bi 
pretepel gostinca
Policisti naj bi v sredo zaradi do-
mnevnega izsiljevanja pridržali An-
dreja Hartmana, ki ga javnost pozna
kot domnevnega vodjo gorenjske he-
roinske naveze, za kar je bil leta 2000
tudi obsojen na štirinajst let zapora. 

12

KRONIKA

Avstrija je priložnost 
za sposobne
Možnosti za zaposlitev v Avstriji ali
za ustanavljanje podjetij se bodo po
prvem maju povečale, vendar pozna-
valci avstrijskih razmer opozarjajo,
da sta trg in potrošnik zelo zahtevna,
zato uspevajo le najboljši.

14

Butare izdeluje 
že šestdeset let
Cvetna nedelja, s katero se začenja
veliki teden in priprava na veliko noč,
prinaša blagoslov butaric, po katerih
je daleč naokoli znana tudi Milka Je-
reb iz Grada pri Cerkljah. Kot pravi,
zdaj znanje izdelovanja butaric že po-
časi tone v pozabo.

32

ZADNJA

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

Jesenice - "Leta 1997 smo
prišli na Jesenice na pobudo
Acronija in Občine Jesenice.
Po skoraj 15 letih smo zago-
tovo izpolnili ali presegli za-
stavljene cilje," pravi Iztok
Seljak, predsednik poslovod-
nega odbora Hidrie. V jeseni-
ško visoko tehnološko proiz-
vodnjo lamel so vložili prek
25 milijonov evrov in je ena
ključnih v skupini Hidria. 

"Tu smo ustvarili 170 viso-
ko tehnoloških delovnih
mest, v predalu imamo preko
sto prošenj za zaposlitev, saj

spoštujemo pravila igre, do-
govorjeno z zaposlenimi in
sindikati," je nadaljeval Seljak
in nato užaljeno: "Frapira nas
nastop sindikata KNSS Neod-
visnost na Jesenicah, ki ogro-
ža prihodnost te lokacije in
delovnih mest. Boli nas, da
blatijo ugled Hidrie, ugled za-
poslenih v podjetju, ki vsak
dan na ključnih trgih skuša
zagotavljati konkurenčnost."

V medijih se širijo neresni-
ce in laži, pravi in se sprašu-
je, kje so meje spoštovanja
dogovorov, norm, socialnega
partnerstva. Spomnimo: je-
seniški delavci Rotomatike,

od 170 zaposlenih jih stavka
približno 70, so v ponedeljek
začeli stavkati zaradi mizer-
nih plač. Nekatere so blizu
minimalnim, v uredništvo
smo prejeli tudi obračun pla-
če za delavca, ki je prejel
manj kot 540 evrov neto.

"Iz dneva v dan ponavlja-
mo, da so plače v Rotomatiki
nad panožno kolektivno po-
godbo. Februarske plače so
nekoliko nižje zaradi manj-
šega števila delovnih dni, ta-
krat je 11 delavcev prejelo mi-
nimalno plačo," je odgovoril
Seljak.

Zavračajo trditve o nizki plači
Stavka v jeseniški Hidrii Rotomatiki se nadaljuje. Vodstvo Hidrie stavkajočih
ne razume, saj s tem ogrožajo konkurenčnost podjetja, delo njihovih 
kupcev in tudi njihovo lastno delo. Stavkajoči želijo le primerne plače.

Glavni razlog za stavko so nizke plače. Vodstvo Hidrie trdi, da so krepko nad panožno 
kolektivno pogodbo, Andrej Robič (na sliki, zadaj stavkajoči) pa, da do petina delavcev
prejme komaj dobro minimalno plačo. / Foto: Gorazd Kavčič

Leto LXIV, št. 30, cena 1,50 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih info@g-glas.si www.gorenjskiglas.si

Jasna Paladin

Cerklje - Občina Cerklje na
javnem razpisu, s katerim je
želela odprodati stoodstotni
ustanoviteljski delež v Social-
no varstvenem zavodu Taber
potencialnemu investitorju,
ki bi zgradil dom starejših
občanov, ni bila uspešna. 

Predmet prodaje v razpisu
je bilo 12 tisoč kvadratnih me-
trov zemljišča, projektna do-
kumentacija in veljavno grad-
beno dovoljenje za gradnjo
doma starejših občanov in
koncesija za opravljanje stori-
tev institucionalnega varstva v
domovih za starejše za štiride-
set let za 150 uporabnikov sto-
ritve. Na razpis se do izteka
roka, ki je bil 7. aprila, ni pri-

javil nihče, čeprav je občina že
navezala stike s potencialnim
investitorjem, podjetjem
Deos, d. o. o. Podjetje je na-
mreč le nekaj ur pred izte-
kom roka prejelo anonimno

pismo, v katerem so 'občani
Cerkelj' med drugim zapisali,
da je lokalna skupnost osnu-
tek lokacijskega načrta ob-
močja Šmartno sprejela izra-
zito negativno, da občina pri-

pomb večine prebivalcev ni
upoštevala, da je zaradi nestri-
njanja prebivalcev od projekta
že odstopil GIP Gradbinec, d.
d., in da je bilo prebivalcem
onemogočeno sodelovati pri
razvoju svoje vasi, pisanje pa
so zaključili z opozorilom, da
je investicija, ki nima podpore
lokalne skupnosti, že vnaprej
obsojena na neuspeh.

"Res je, anonimno pismo
nas je odvrnilo od prijave, saj
imamo že eno slabo izkuš-
njo iz Žirov, zato smo zdaj
pri teh stvareh bolj previdni.
Če pa se bomo lahko dogovo-
rili s krajani, je projekt za nas
še vedno zanimiv," je pove-
dal Bojan Kranjc, direktor
podjetja Deos. 

Anonimka odvrnila investitorja
Projekt izgradnje doma za starejše v Cerkljah je - vsaj za zdaj - ustavljen, saj je občina zaradi 
anonimnega pisma občanov izgubila potencialnega investitorja. 

Bojan Kranjc Franc Čebulj

� 5. stran

Skupaj proslavljajo
Groharjevo leto
Devetnajstega aprila bo minilo sto let od smrti
slikarja impresionista Ivana Groharja. Spomin na
rojaka bodo počastili z nizom prireditev od Sorice
prek Železnikov in Škofje Loke do Ljubljane. 

Miha Ješe, Andreja Megušar, Mihael Prevc in Miro Kačar
pred Groharjevo rojstno hišo v Sorici / Foto: Gorazd Kavčič

� 7. stran

� 3. stran
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KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Pravljični popoldan v Borovljah

Helena Kalan, katere materni jezik je nemščina, ta jezik po-
učuje na tečajih na Gorenjskem glasu in uči otroke na OŠ
Orehek in Medvode. V sklopu projekta Sosed-Nachbar, pri
katerem Helena sodeluje, se je povezala z osnovno šolo
Volksschule 2 iz Borovelj. Ravnateljica šole Agnes Klein na
tej šoli poučuje slovenščino kot drugi tuji jezik. Učenci pod
njenim mentorstvom vsako leto pripravijo pravljico, ki jo
odigrajo v slovenskem jeziku. Letos so si izbrali Sneguljčico,
ki jo bodo v prostorih šole uprizorili v četrtek, 28. aprila, ob
16. uri. Ker obljubljajo pravljični popoldan, vas vljudno vabi-
jo, da si njihovo predstavo pridete ogledat.

Danica Zavrl Žlebir 

Ljubljana - Za razpis referen-
duma je od 78 navzočih za
referendum glasovalo 28 po-
slancev, štirje so bili proti.
Roki za referendumska opra-
vila bodo začeli teči 21. apri-
la, referendum pa bo 5. juni-
ja. Zakon o preprečevanju
dela na črno je državni zbor
sicer sprejel 29. marca in naj
bi strožje in učinkoviteje
nadziral delo na črno. Pred-
lagatelji referenduma pa me-
nijo, da je novi zakon slab in
ne bo učinkoviteje prepreče-
val dela na črno, pač pa pose-
ga v zasebnost posameznika,
moteče pa je zlasti omejeva-
nje sosedske pomoči. 

Minister za delo Ivan Sve-
tlik je temu oporekal, češ da
si bodo ljudje med seboj še
vedno lahko pomagali kot
prostovoljci, ne bo pa mogo-
če, da bi delo za soseda
opravljal nekdo, ki svojo de-
javnost izvaja kot profesiona-
lec, za tem se po besedah
predlagateljev zakona pogo-
sto skriva delo na črno. Pred-
lagateljem referenduma pa
koalicijska stran očita, da jih
pri tem vodijo politični moti-
vi. Gorenjski poslanec Borut
Sajovic, vodja poslanske sku-
pine LDS, je dejal, da je v Slo-
veniji dela na črno veliko, več

kot denimo v Avstriji in Švi-
ci, pa tudi sam iz svoje žu-
panske prakse pozna prime-
re, ko ljudje vsak dan delajo
na črno polnih osem ur, po-
tem pa kot brezposelni vlaga-
jo vloge za socialno pomoč,
tisti, ki bi bili upravičeni, pa
do njih ne pridejo. Koalicij-
ski poslanci so ob predlogu

referenduma poudarjali, da
gre za popolno nasprotova-
nje vsem spremembam in
reformam, ki jih predlaga
vlada. Branko Grims (SDS)
je menil, da zakon o prepre-
čevanju dela na črno prepo-
veduje in sankcionira sosed-
sko pomoč, kar je nespre-
jemljivo, dotaknil pa se je

tudi drugih referendumov,
ki jih je predlagala opozicija.
"Gre za davek na napuh
tranzicijske levice, ki je poru-
šila socialni dialog, ni upoš-
tevala nobenih predlogov
opozicije in povozila vredno-
te, ki veljajo v družbi," je de-
jal Grims. Po njegovem bi
kazalo tri referendume (še o
pokojninski reformi in o ar-
hivih) izvesti hkrati in s tem
prihraniti, vladajočo stran pa
obtožuje, da želi z ločenimi
referendumi ta institut pri-
skutiti ljudem. 

Poslanci so na izredni seji
obravnavali tudi predlog
SDS za umik oznak tajnosti
z vseh dokumentov, ki se na-
našajo na trgovino z orož-
jem. Poslanci so tokrat potr-
dili tudi, da poslanka v Ev-
ropskem parlamentu name-
sto Zorana Thalerja, ki je od-
stopil zaradi afere v zvezi s
podkupovanjem, postane
Mojca Kleva iz SD. Za malce
zabave sta ob koncu zaseda-
nja poskrbela poslanca SDS
iz škofjeloškega konca Milan
Čadež in Milenko Ziherl, ki
sta v razpravi navrgla, da
jima je neugodno, ker Thaler
prihaja iz njunih krajev.
Predsednik državnega zbora
Pavel Gantar pa je na to de-
jal, da poudarjanje geograf-
skega izvora ni potrebno.

Junija spet na referendum
Na izredni seji je državni zbor ta teden izglasoval referendum o zakonu o preprečevanju dela na
črno, ki sta ga zahtevali opozicijski stranki SDS in SNS.

Darilo

w
w

w
.g

or
en

js
ki

gl
as

.s
i

izžrebanemu naročniku časopisa

Knjigo prejme ANTON BOBNAR iz Cerkelj.

Knjižni sejem v avli

Sredin knjižni sejem je bil dobro obiskan in ljudje so zadovolj-
ni odhajali z brezplačnimi knjigami pod pazduhami. Ker pa je
nekaj knjig še ostalo, vas vabimo, da si jih pridete ogledat, in
če vas bo kakšna zanimala, jo lahko odnesete s seboj. 

Nagrajenci za Trojo

Spektakel Troja so si včeraj ogledali Janez Dovžan iz Tržiča,
Tjaša Sajko iz Ljubljane in Gabriela Zaplotnik iz Tržiča. Na-
grajencem čestitamo!

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

✂

Še en zakon ministra Svetlika gre na referendum. / Foto: Tina Dokl

Marjana Ahačič

Radovljica - Čeprav Zakon o
varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami načelo-
ma opredeljuje, da je ocenje-
vanje škode, ki jo povzročijo
naravne in druge nesreče, v
pristojnosti države, pa v pri-
meru takšnih nesreč delo na
terenu dejansko izvajajo ob-
činske komisije. Država jim
za delo ne zagotavlja nobe-
nih finančnih sredstev, kar je
po mnenju predsedstva
Skupnosti občin Slovenije, ki
se je na redni seji v sredo
zbralo v Radovljici, krivično. 

"Država predpisuje, mi iz-
vajamo, finančne posledice
pa so v večini primerov na
plečih občin," je situacijo, s
katero se ob naravnih nesre-
čah soočajo občine, orisal ra-
dovljiški župan Ciril Globoč-

nik. Posebej kritično je stanje
na področju kmetijstva, kjer
se, kot je povedala Ana Jakšič
z Uprave RS za zaščito in re-
ševanje, pri popisih škod po
eni strani srečujejo z nereal-
nimi in celo neresničnimi
ocenami komisij, po drugi
strani pa z nerealnimi priča-
kovanji prizadetih, da prihod
komisije avtomatično pome-
ni tudi povrnitev škode.

Predsedstvo skupnosti ob-
čin Slovenije je zato najprej
oblikovalo predlog, naj ob-
činske komisije ne opravljajo
več popisovanja škod, a jih je
predstavnica Direktorata za
Kmetijstvo na MKGP, sekre-
tarka Majda Zavšek Urban-
čič opozorila, da je prav
opravljena ocena škode bis-
tvena za kmete, ki uveljavlja-
jo subvencije iz okoljskih
ukrepov. "Če se občine odlo-

čijo, da škode ne bodo oce-
njevale, bo moral kmet pri-
nesti sodno cenitev, sicer
subvencij ne bo dobil," je po-
jasnila Zavšek Urbančičeva,
ki pravi, da bo treba na po-
dročju zavarovanj zaradi vse
pogostejših in večjih škod
vzpostaviti nov sistem, v ka-
terem bo tveganje razporeje-
no med kmeta, državo in za-
varovalnico. Ministrstvo pa
že zdaj, kot je še poudarila, s
subvencijami spodbuja kme-
te, naj se v večji meri kot do-
slej odločajo za zavarovanja.

Predsedstvo SOS se je
zato odločilo, da občin ne bo
pozivalo k ukinjanju popis-
nih komisij, pristojna minis-
trstva pa bodo pozvali, da se
s predstavniki občin čim
prej sestanejo in poskušajo
rešiti za občine nepravično
situacijo. 

Država nalaga, občine 
izvajajo in plačujejo
Na področju zavarovanj pred naravnimi nesrečami in ujmami bo treba
vzpostaviti nov sistem, v katerem bo tveganje razporejeno med kmeta, 
državo in zavarovalnico.

Jesenice 

Narcisa proti 
onesnaževanju Jesenic

Stranka Narcisa nasprotuje
onesnaženju Jesenic in doli-
ne, ki jo po njihovem mne-
nju prinaša predelava bele
žlindre, ki jo bo na Jesenicah
predelovala ameriška multi-
nacionalka Harsco minerals.
Prah bele žlindre je zaradi
vsebnosti težkih kovin zelo
toksičen, težke kovine pa so
že sedaj močno prisotne v
zemlji na Jesenicah in v oko-
lici. Najbolj so v stranki Nar-
cisa zaskrbljeni zaradi dnev-
nega kopa žlindre z deponije
PTO oziroma ''pešnge'', kjer
za sanacijo tega območja
predlagajo zatravitev, ki bi
preprečevala dvig prahu in
hkrati tudi pozitivno spre-
menila videz tega degradira-
nega območja. Stranka Nar-
cisa nasprotuje še večjemu
onesnaževanju mesta in do-
line, ki sta že v preteklosti
dovolj trpela, sporočajo ob-
činski svetniki Boštjan Ži-
gon, Boštjan Smukavec in
Miha Rebolj, češ da se kapi-
tal in zaslužek poskušata kot
črn oblak zvaliti nad zdravje
Jeseničank in Jeseničanov,
ob tem pa se pozablja na
čisto okolje. D. Ž.

Danica Zavrl Žlebir

Kranj - Združenje borcev za
vrednote NOB Kranj se je
pred nedavnim sestalo na ob-
čnem zboru. O lanskem delu
in letošnjih načrtih je raz-
pravljalo 64 delegatov, za slo-
vesen pridih so poskrbeli
pevci Mešanega pevskega
zbora Kokrškega odreda iz
Preddvora. Članstvo kranj-
skega združenja se bliža šte-

vilki 1700, letos bi to število
radi presegli, je povedal An-
drej Babič, sedaj častni pred-
sednik združenja. Lani so v
združenje sprejeli 147 novih
članov. Med njimi je vse več
mlajših, potomcev nekdanjih
partizanov in tudi drugih, ki

sprejemajo vrednote NOB. V
krajevni organizaciji na Ko-
krici se je ravno na račun no-
vih članstvo v primerjavi z
obdobjem izpred letih let
podvojilo in danes šteje 116
članov, je povedal tamkajšnji
predsednik Brane Virant. Da
vrednote NOB ne bi zamrle,
jih skušajo približati mladim,
tudi prek sodelovanja z
osnovnimi šolami. Oživljajo
jih tudi na spominskih prire-

ditvah. Kranjsko združenje v
sodelovanju z občinskimi in
krajevnimi organizacijami
(teh je 23) nekatere pripravlja
prav v teh dneh, udeležujejo
pa se tudi prireditev drugje
na Gorenjskem in v Sloveniji
ter nekaterih v zamejstvu.

Vrednote NOB niso zamrle

V zvezi s pokojninsko reformo, pri kateri se obeta še
en referendum, se je vlada želela še pogajati s sindi-
kalnimi centralami, da bi morda dosegli kompromis
in se izognili referendumu. Toda iz Zveze svobodnih
sindikatov so sedaj sporočili, da bodo zbrane podpise
za izvedbo referenduma o zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju predali državnemu zboru v
četrtek, 21. aprila opoldne.

Jutri, 16. aprila, bo spominski pohod k bolnici Košuta.
Pohodniki se bodo ob 9. uri zbrali na parkirišču Vaškar
nad Bašljem. V nedeljo, 17. aprila, pa bo ob 14. uri tradi-
cionalna spominska slovesnost na Okroglem. Počastili
bodo spomin na trinajst borcev, zajetih leta 1942 v okro-
gelski jami. Slavnostni govornik bo evropski poslanec Jel-
ko Kacin, v kulturnem programu pa bodo nastopili učen-
ci osnovne šole iz Naklega in pevski zbor iz Dupelj.



Vilma Stanovnik

Kranj - "Ko smo lani marca
na kranjski občini prvič pred-
stavili projekt Kozolci, smo
bili pozitivno presenečeni
nad odzivom, saj smo ugoto-
vili, da mnogi v Kranju ko-
maj čakajo, da se začne ure-
jati degradirano območje biv-
ših Gorenjskih mlekarn. Od
lanskega novembra do letoš-
njega januarja so se opravlja-
le rušitve, nato pa smo dobili
kar nekaj pozivov in vpra-
šanj, kdaj se bo začela grad-
nja in kako bo potekala. Da-
nes lahko z veseljem sporo-
čim, da smo pred kratkim
dobili gradbeno dovoljenje,
delovati pa je začela tudi naša
spletna stran, na kateri si je
že mogoče ogledati, kakšno
sosesko načrtujemo, pa tudi
kakšna stanovanja bomo v
njej ponujali," je v imenu in-
vestitorjev poudaril direktor
družbe ABCFIN Marko
Rant, ki je bil že lani ob pred-
stavitvi projekta navdušen
nad arhitekturno rešitvijo so-
seske, ki jo je zasnoval lon-
donski arhitekturni biro Squi-
re and Partners, njihov glav-
ni arhitekt Tim Gledstone pa
je povedal, da je kompleks
zasnovan na osnovi naše tra-
dicionalne arhitekture kozol-
ca in hkrati arhitekture stare-
ga mestnega jedra Kranj. 

Soseska Kozolci obsega
gradnjo devetih stanovanjih

objektov s približno štiristo
stanovanji, poslovnega ob-
jekta, ki bo namenjen za
podjetniški inkubator, vrtca,

uredili pa bodo tudi precej
zelenih površin s športnim
parkom. "Gradnja je predvi-
dena v treh fazah, v prvi naj

bi zgradili tri stanovanjske
objekte s približno sto petde-
setimi stanovanji in poslov-
nim delom. Naša želja je, da
bi se začelo graditi čim prej,
ker pa je bilo gradbeno dovo-
ljenje izdano pred kratkim,
čakamo še na njegovo prav-
nomočnost. Predvidevamo,
da bi začeli graditi letos pole-
ti," je tudi povedal direktor
Marko Rant in pojasnil, da
trenutno potekajo tudi pogo-
vori z bankami glede financi-
ranja. Skupna vrednost na-
ložbe je namreč okoli šestde-
set milijonov evrov. 

Gradnja Kozolcev že poleti
Novo sosesko Kozolci, ki bo zrasla na prostoru nekdanjih Gorenjskih mlekarn, naj bi začeli graditi to
poletje, poleg stanovanj pa bodo v njej tudi poslovna stavba podjetniškega inkubatorja, vrtec ter
športno-rekreacijske površine.
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Nova soseska, ki je zasnovana po zgledu naše tradicionalne arhitekture, bo imela tudi 
veliko zelenih površin.

Hkrati s predstavitvijo soseske Kozolci je Društvo za
ohranitev slovenskega kozolca v Kranjski hiši pripravi-
lo razstavo maket slovenskih kozolcev, kot je povedal
Slavko Mežek, pa ga veseli, da so kozolec kot eno od
slovenskih prepoznavnosti opazili tako tujci, ki so na-
črtovali novo sosesko, kot investitorji. Ti bodo kot do-
natorji podprli tudi projekt v Rutu nad Baško grapo,
kjer bodo uredili informacijsko središče, ki bo predsta-
vilo našo bogato stavbno dediščino, predvsem kozolce.
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Danica Zavrl Žlebir 

Sorica - V slikarjevi rojstni
Sorici so program Groharje-
vega leta predstavili Miro Ka-
čar, skrbnik Groharjeve de-
diščine v Sorici, ter župana
Železnikov in Škofje Loke
Mihael Prevc in Miha Ješe.

Prireditve se v občini Že-
lezniki vrstijo že od januarja,
v Škofji Loki pa se bo začelo
19. aprila s položitvijo venca
h Groharjevemu spomeni-
ku. Dan zatem bodo župani
občin Železniki, Škofja Loka
in Ljubljana položili venec
na slikarjev grob na ljubljan-
skem Navju. 25. aprila bo v
cerkvi v Sorici koncert teno-
rista Janeza Lotriča in orga-
nista Toneta Potočnika v
spomin Ivanu Groharju kot
glasbeniku. Sredi maja bodo
v Škofji Loki odprli razstavo
Ivan Grohar in opus njego-
vih portretov, ki jo pripravlja-
ta Loški muzej in Narodna
galerija Ljubljana. Osrednji
dogodek Miro Kačar napove-
duje za 11. junij, ko bodo v
Sorici shod slovenskih in za-
mejskih umetnikov, dan od-
prtih vrat Groharjeve hiše,
spominska slovesnost ob
Groharjevem spomeniku v
Sorici z nastopom Sloven-
skega okteta in glasbenika
Petra Lovšina ter začetek li-
kovnega srečanja slovenskih
študentov slikarstva. S spo-
minom na Groharja bo za-
znamovan tudi občinski

praznik Železnikov. 1. julija
ga bodo slavili v novi kultur-
ni dvorani v Sorici, ki jo bodo
uradno poimenovali po Iva-
nu Groharju, proslavili pa
bodo tudi stoletnico prosvet-
nega društva, ki nosi slikarje-
vo ime. Vse do novembra se
bodo vrstili dogodki v čast sli-
karja, ki je občutno vplival na
razvoj slovenskega slikarstva
in kot član četverice impresi-
onistov utrl pot slovenski
moderni umetnosti v svet. 

V Škofji Loki pa glavnino
prireditev načrtujejo za je-
sen. Pripravili bodo tradicio-
nalno malo Groharjevo sli-
karsko kolonijo z razstavo,
na kateri bodo sodelovali
tudi umetniki iz Sel na Ko-
roškem, Tabora na Češkem
in Freisinga na Bavarskem.
Odprli bodo razstavo Gro-
har in njegove študijske
poti. Praznovanje Groharje-
ve stoletnice bodo navezali
tudi na fotografa Avgusta
Bertholda, ki je sodeloval s
slovenskimi impresionisti
in ga imenujejo kar peti im-
presionist, in na še enega
slikarja in rojaka: Antona
Ažbeta, ki je imel ob koncu
19. stoletja v Münchnu sli-
karsko šolo, ki so jo obisko-
vali tudi impresionisti. Ok-
tobra bodo Groharjevo leto
zaokrožili z razstavo raz-
glednic Škofje Loke iz časa
Ivana Groharja in predsta-
vitvijo češkega mesta Tabor
pred sto leti ter z razstavo in
slovesnostjo ob razglasitvi
Groharjevih nagrajencev.

Skupaj proslavljajo
Groharjevo leto

Urša Peternel

Jesenice - Čeprav naj bi na
deponiji Mala Mežakla do
konca junija odprli sortir-
nico mešanih komunalnih
odpadkov, se to, kot kaže,
ne bo zgodilo. Koncesionar
namreč še ni pridobil grad-
benega dovoljenja, so nam
povedali na Občini Jeseni-

ce. V izdelavi je projektna
dokumentacija, za katero
pa še nimajo pridobljenih
soglasij h projektu. Poleg
tega obstajajo dileme o po-
trebni opremi sortirnice,
saj država spreminja ured-
be o ravnanju z odpadki, je
pojasnila svetovalka župa-
na Božena Ronner z Obči-
ne Jesenice. Posledično

tako še niso znani pogoji,
ki bodo zahtevani za prido-
bitev okoljevarstvenega do-
voljenja za obratovanje ob-
jekta, smo izvedeli na Obči-
ni Jesenice. Odgovora na
vprašanje, kdaj naj bi sor-
tirnica vendarle začela
obratovati, nam niso dali.
Je pa župan Tomaž Tom
Mencinger pred kratkim za

STA dejal, da naj bi sortir-
nica predvidoma začela
obratovati avgusta, dotlej
pa naj bi, če bo treba, od-
padke začasno odlagali in
jih naknadno sortirali.

Naj spomnimo, Občina
Jesenice je stavbno pravico
za gradnjo sortirnice in nje-
no upravljanje podelila sku-
pini treh podjetij, in sicer
podjetjem Gorenje Surovi-
na iz Maribora, Publicus
Ljubljana in Iskra Vzdrževa-
nje Kranj. Izbrana podjetja
bodo objekt, vreden 3,2 mili-
jona evrov, zgradila na zem-
ljišču tik ob deponiji, ki je v
lasti Občine Jesenice.

Sortirnice še niso začeli graditi
Na deponiji Mala Mežakla bi do konca junija morala začeti obratovati 
sortirnica, a zanjo še niso pridobili gradbenega dovoljenja.

Urša Peternel

Jesenice - V sredo so se na
Jesenicah začela predava-
nja v sklopu podiplomske-
ga izobraževanja paliativne
oskrbe. Gre za prvi tovrstni
študij pri nas, njegova po-

sebnost pa je ta, da je za
udeležence povsem brez-
plačen. Vodja je asist. mag.
Mateja Lopuh, dr. med., v
projektu pa sodelujeta tudi
RAGOR in Občina Jeseni-
ce. Po besedah Mateje Lo-
puh med zdravstvenimi de-

lavci zaznavajo veliko po-
manjkanje znanja iz vsebin
paliativne, to je blažilne
oskrbe. Zato je študij na-
menjen strokovnim delav-
cem, ki se pri svojem delu
srečujejo z bolniki v palia-
tivni oskrbi, to je zdravni-

kom, medicinskim se-
stram, socialnim delav-
cem, psihologom, fiziote-
rapevtom ... Predavatelji so
domači in tuji strokovnja-
ki, ki imajo izkušnje z vo-
denjem bolnikov v paliativ-
ni oskrbi, vsi pa so se odpo-
vedali honorarju. Program
je pripravljen po priporoči-
lih Evropskega združenja
za paliativno oskrbo. 

Podiplomski študij paliativne oskrbe

�1. stran
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Dunajski 
zrezek 
+ pomfri

1,50¤/meni
Akcija velja od 15. 4. do 15. 5. 2011 v restavraciji Planet Tuπ Kranj.
Akcija ne velja za kupon "NaroËi&odnesi". DDV je vkljuËen v ceno. Slika je simbolna.
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Gorje

Sprejeli predlog odloka o turistični taksi

Občina Gorje je področje pobiranja taks doslej urejala z od-
lokom, ki so ga uporabljali še iz časov skupne občine Bled,
občinski svet pa je na zadnji seji potrdil dokument, s katerim
občina samostojno ureja to področje. Odlok natančno dolo-
ča, kdo so zavezanci za plačilo turistične takse na območju
občine in določa, da se za turistično območje šteje celotna
občina. Glede na odlok bodo plačila turistične takse za pre-
nočevanje oproščeni otroci do sedmega leta starosti in otro-
ci s posebnimi potrebami, invalidi, udeleženci vzgojno izob-
raževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organi-
zirajo društva in druge vzgojno izobraževalne ustanove ter
verske in druge skupnosti, osebe, ki so na začasnem delu in
bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni, tuji
državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih
oproščeni plačila takse, ter člani Planinske zveze Slovenije v
planinskih postojankah. Polovično turistično takso bodo pla-
čevali otroci in mladostniki od 8. do 18. leta starosti, turisti,
ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v
mrežo mladinskih prenočišč IYHF, ter turisti v kampih in na
turističnih kmetijah. Občina bo takso - zbrali naj bi jo za pri-
bližno tri tisoč evrov letno - namensko vlagala nazaj v turi-
zem. Kazni, ki jih za kršitelje predlaga odlok, pa so od 4172
evrov za uradno osebo, 208 evrov za odgovorno osebo pra-
vne osebe ter 1252 evrov za samostojne podjetnike posamez-
nike in 125 evrov za sobodajalce in kmete. M. A.

Bohinjska Bistrica

V Bohinju razpis za direktorja občinske uprave

Po dveh neuspelih poskusih v zadnjem letu in pol so v Bohi-
nju pred dobrim tednom dni objavili že tretji razpis za direk-
torja občinske uprave. Tokrat so med razpisne pogoje poleg
splošnih zapisali le univerzitetno ali visoko strokovno izobra-
zbo s specializacijo oziroma magisterijem pravne, ekonom-
ske ali druge ustrezne smeri, ter najmanj šest let delovnih 
izkušenj, razpisni rok pa se je iztekel v sredo. Bohinjska 
občinska uprava je brez direktorja od jeseni leta 2009. M. A.

Urša Peternel

Jesenice - V torek natanko ob
dvanajsti uri je petdeset
učencev Osnovne šole Tone-
ta Čufarja Jesenice v nebo
spustilo petdeset rdečih balo-
nov. Na ta način so - tako kot
še v sedmih drugih evrop-
skih državah - zaznamovali
petdeseto obletnico prvega
poleta človeka v vesolje. Pred
natanko pol stoletja, 12. apri-
la 1961, je namreč ruski koz-
monavt Jurij Gagarin v ve-
soljskem plovilu Vostok 1
(Vzhod 1) kot prvi človek po-
letel v vesolje in v 108 minu-
tah obkrožil Zemljo. V spo-
min na ta zgodovinski po-
dvig se je Mednarodni klub
slovanskih rojakov RUSLO
pridružil akciji, v kateri so
poleg Slovenije sodelovale še
Švedska, Norveška, Belgija,
Italija, Avstrija, Portugalska
in Poljska. V Sloveniji so se v
akcijo vključila mesta Ljub-
ljana, Koper in Jesenice. Na-
tančno ob dvanajstih so v
vseh krajih v zrak spustili po

petdeset rdečih balonov, je
povedala Elena Shikanich,
Rusinja, poročena na Jeseni-
cah, ki poučuje na Osnovni
šoli Toneta Čufarja. Profesor
fizike na šoli Goran Ilič je na-
nizal nekaj zgodovinskih po-
datkov, med drugim je pove-

dal, da je bila hitrost Vostoka
1 na poti okrog Zemlje 35 ti-
soč kilometrov na uro, Gaga-
rin pa je po uspešnem pri-
stanku povedal, da je videl
celine in oceane in da je
Zemlja edinstvena in čudovi-
ta. Dve leti po Gagarinovem

poletu v vesolje so Rusi tja
poslali tudi prvo žensko,
medtem ko je bilo prvo živo
bitje v vesolju psička Lajka
leta 1958. Pa še to: Gagarin je
tragično preminil v letalski
nesreči sedem let po poletu v
vesolje, star komaj 34 let.

Baloni v spomin na prvi polet 
Ob petdeseti obletnici prvega poleta človeka - Jurija Gagarina - v vesolje so tudi na Jesenicah v nebo
spustili petdeset rdečih balonov.

V nebo so jeseniški otroci spustili petdeset rdečih balonov. / Foto: Anka Bulovec
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Vilma Stanovnik

Kranj - Kranjski župan Mo-
hor Bogataj, predsednik
uprave Elektra Gorenjske
Bojan Luskovec, direktor
Gorenjskih elektrarn Aleš
Ažman in direktor Lokalne
energetske agencije Gorenj-
ske Anton Pogačnik so vče-
raj dopoldne slovesno odpr-
li nove prostore LEAG-a na
Stari cesti 5 v Kranju. "Novi
prostori so velik korak v raz-
voju agencije, saj so primer-
ni prostori potreben pogoj
za uspešno delo. Poleg tega
je pomembna dobra ekipa
sodelavcev, pa tudi dolgoro-
čen koncept razvijanja de-
javnosti, ki omogoča hitrej-
ši napredek gorenjskih ob-
čin na energetskem podro-
čju, učinkovitejšo uporabo
energije in prihranke pov-
sod, kjer so le možni.
Vemo, da je energija vse
dražja in bo tudi vedno bolj
dragocena, zato je treba sto-
riti čim več, da z njo varču-
jemo in hkrati razvijamo
koncepte racionalne upora-
be na vseh ravneh, tako v in-

dustriji, javnem sektorju,
kot tudi v gospodinjstvih,"
je ob odprtju novih prosto-
rov poudaril direktor Lokal-
ne energetske agencije An-
ton Pogačnik, kranjski žu-
pan Mohor Bogataj pa je
povedal, da je Mestna obči-
na Kranj agencijo ustanovi-
la v letu 2009 in je bila do
sedaj financirana z občin-

skega proračuna, prav tako
pa je delovala v občinskih
prostorih. 

"Agencija naj bi se v pri-
hodnosti vzdrževala samo-
stojno, z lastnimi viri pri-
hodkov in z zaslužki, ki jih
bodo pomagali ustvariti in-
vestitorjem pri porabi ener-
gije," je tudi dodal župan 
Bogataj, predsednik uprave

Elektra Gorenjske Bojan 
Luskovec pa je ob odprtju
novih prostorov izpostavil
dejstvo, da LEAG predstavlja
tudi enega izmed začetnih
korakov na poti k tesnejše-
mu sodelovanju z Gorenj-
skimi elektrarnami, ki sodi
med vodilne proizvajalce 
zelene električne energije v
Sloveniji.

Energija je vse dragocenejša
Gorenjska ponuja številne obnovljive vire energije, ki naj bi jih v prihodnjih letih bolje izkoristili tudi s
pomočjo Lokalne energetske agencije Gorenjske, ki ima nove prostore na Stari cesti v Kranju.

Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica - Po odlo-
čitvi bohinjskega občinske-
ga sveta se bodo tako letos
povišale le cene parkiranja
v Labori na travniku pred
Turističnim društvom v
Ribčevem Lazu. Gre za re-
zervne parkirne površine,
ki jih uporabljajo le v času
največjega navala gostov,
cena celodnevnega parkira-
nja pa se bo na tem parki-
rišču v letošnji turistični se-
zoni zvišala z dveh na pet
evrov na dan. 

Cene na drugih parkiriš-
čih na območju Bohinjskega
jezera ostajajo enake kot do-
slej: na Vegelju, pod Skalco,
za hotelom Jezero, na Naklo-
vi glavi in v Ukancu, na Vo-
renčkojci in pod žičnico Vo-
gel bo treba za uro parkira-
nja odšteti evro za osebna
vozila, 1,5 evra za kombinira-
no vozilo in pet evrov za av-
tobuse. Cena celodnevnega
parkiranja na Vorenčkojci
znaša osem evrov. Tudi upo-
raba parkirišča na parkir-
nem prostoru pred Turistič-
nim društvom Bohinj v Rib-

čevem Lazu je en evro na
uro, a je tam dovoljeno par-
kirati največ eno uro. Cestni-
na in dnevna parkirnina na
cestah v Voje in na Vogar -
planina Blato ostaja deset ev-
rov za osebno vozilo, 13 za
kombi in petdeset za kamion.

Občani Bohinja lahko tudi
letos za deset evrov kupijo
letno dovolilnico za osebne
avtomobile, lastniki počitni-
ških hiš in stanovanj morajo
zanjo odšteti trideset evrov.
Lani so tako domačinom
prodali nekaj več kot tisoč,
lastnikom počitniških hiš pa

58 letnih dovolilnic. Novost
pa je, da zdaj lahko lastnik
počitniškega objekta s pis-
nim pooblastilom dovolilni-
co prenese na enega od svo-
jih ožjih sorodnikov.

V Bohinju parkirnino na
območju okoli jezera pobira-
jo od 1. aprila do konca okto-
bra, razen na parkirišču v
Ribčevem Lazu, kjer je za
parkiranje treba plačevati vse
leto. V lanskem letu so v ob-
čini s parkirninami in cest-
ninami zbrali 143 tisoč ev-
rov, v letu 2009 pa kar 173 ti-
soč evrov. 

Cene parkiranja ostajajo enake
Cene parkiranja v Bohinju tudi letos ostajajo takšne kot lani, nekaj dražje je le celodnevno parkiranje
na začasnem parkirišču Labora v Ribčevem Lazu.

"Zelo sem razočaran nad
načinom, ki so ga nekateri
uporabili, saj gre za izkoriš-
čanje občanov, ki ta projekt
podpirajo. Anonimno pis-
mo je umazan prijem ti-
stih, ki si ne upajo pred lju-
di in le razdirajo projekte,
ne pa konstruktivno sode-
lujejo pri razvoju občine.
Občina še naprej išče poti
in možnosti za realizacijo
doma starostnikov. Vse bo
odvisno tudi od tega, ali
nam bo zdaj uspelo obdrža-
ti koncesijo. Zagotovo pa je
to pismo povzročilo veliko

materialno škodo, saj je ob-
čina za zemljo odštela 2,5
milijona evrov, ta denar, ki
ga potrebujemo za gradnjo
kanalizacije in obnovo kr-
vavškega vodooskrbnega si-
stema, pa smo načrtovali
nazaj v proračun dobiti v
roku dveh let," je razočara-
no povedal župan Franc
Čebulj in dodal, da je obči-
na v teh dneh na svojem
portalu objavila anketo za
občane, s katero želijo po-
novno preveriti zainteresi-
ranost za realizacijo tega
projekta, in da bodo 20.
aprila na to temo pripravili
zbor s krajani Šmartnega.

Anonimka odvrnila investitorja

Kranj 

Igor Šoltes z gorenjskimi župani

V Kranju so pripravili regijski posvet gorenjskih županov in
direktorjev občinskih uprav s predsednikom računskega
sodišča Igorjem Šoltesom in njegovimi sodelavci. Razprava
se je dotaknila različnih vidikov delovanja občin, od pro-
računov do položaja društev in drugih proračunskih uporab-
nikov, izpostavili pa so tudi probleme na področju uprav-
ljanja infrastrukturnih virov in javnih podjetij. Precej 
pozornosti so namenili tudi nejasnostim pri sistemu 
upravljanja podjetij in imenovanja direktorjev glede na 
zakon o upravljanju s kapitalskimi naložbami države. D. Ž.
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Prostori Lokalne energetske agencije Gorenjske so od včerajšnjega slovesnega odprtja 
naprej na Stari cesti v Kranju. / Foto: Gorazd Kavčič

Moravče

Svetniki po pravico na ustavno sodišče

Razmere v moravški lokalni politiki se, kljub nedeljskim
predčasnim volitvam, na katerih so volivci že drugič v zad-
njih šestih mesecih izvolili svoje predstavnike v občinski
svet, kot kaže, še ne umirjajo. Svetniki NSi, SDS in SLS, ki so
v prejšnjem mandatu predstavljali opozicijo, so se namreč
nekaj dni pred volitvami odločili prek odvetniške družbe Zi-
dar Klemenčič pravico poiskati na ustavnem sodišču. Pre-
pričani so namreč, da predčasne volitve niso zakonite, zato
so podali zahtevo za zadržanje njihove izvedbe, in da bi mo-
rali namesto predčasnih izvesti nadomestne volitve, torej le
za tisto polovico svetnikov iz koalicije, ki je odstopila. J. P. 

�1. stran
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     Svoje prihranke nam lahko povsem zaupate. UniCredit Bank je članica skupine 
UniCredit, ene največjih in najtrdnejših finančnih skupin v Evropi. Preverite našo pestro 
ponudbo depozitov in izberite najvarnejši način varčevanja. www.unicreditbank.si/depoziti

VARNO ZALEDJE ZA 
VAŠE DEPOZITE.

PREJELI SMO

Bo po sporu 
ostal le kup
sveč?

V članku z zgornjim naslo-
vom, ki je bil objavljen v časo-
pisu Gorenjski glas v petek, 8.
aprila 2011, se je pojavilo ne-
kaj neresničnih navedb s stra-
ni Zorana Dernovška, fi-
nančno-poslovnega svetovalca
podjetja Plastkom, o odnosu
in ravnanju družbe Interse-
roh do Plastkoma.

G. Dernovšek je izjavil, da
podjetje Plastkom ne more
preživeti, ker družba Interse-
roh ni pripravljena za pogo-
vore, kar nikakor ne drži. V
naši družbi spremljamo do-
gajanje v Plastkomu in si pri-
zadevamo za iskanje rešitev,
zaradi česar smo se z njihovi-
mi predstavniki tudi sestali.
Konec lanskega leta, ko so se
nakopičile količine nepredela-
nih odpadih sveč, so nam na
sestanku zatrdili, da nimajo
finančnih težav. Marca smo
se sestali z njihovim poslov-
nim partnerjem, ki so nam ga
predstavili kot novega lastni-
ka, in dosegli načelni dogovor
o nadaljevanju predelave, kar
se do sedaj žal ni uresničilo.
Plastkom je po pogodbi, ki je
opredeljevala tudi finančno
vrednost storitev in s katero se

je ob podpisu pogodbe stri-
njal, prevzel celotno odgovor-
nost za predelavo odpadnih
nagrobnih sveč, vključno s
tehnološkim procesom, s tem
pa mu je pripadel tudi celoten
prihodek od prodaje izhodnih
materialov. A trenutna situa-
cija kaže, da Plastkom ni bil
sposoben zagotavljati takšne-
ga tehnološkega procesa, da
bi imeli izhodni materiali
ustrezno tržno vrednost.

Z enostransko prekinitvijo
predelave odpadnih nagrob-
nih sveč v Plastkomu imamo
prav v naši družbi največje te-
žave, saj smo se z njimi dogo-
vorili za ekskluzivno predela-
vo, česar smo se v celoti drža-
li in predelavo že plačali.
Zato je tudi navajanje g. Der-
novška, da želi naša družba
spraviti v stečaj podjetje Plast-
kom, povsem neresnično in
celo nesmiselno. Kot nosilci
več shem ravnanja z odpad-
nimi produkti smo odvisni od
sodelovanja s številnimi zu-
nanjimi sodelavci, podizva-
jalci in drugimi, zaradi česar
si vedno prizadevamo izka-
zovati korekten in profesiona-
len poslovni odnos.

Interseroh, d. o. o. 
Mateja Mikec 

direktorica 

Kranj

Dvakrat izdani računi 

V uredništvu se je oglasil ob-
čan Kranja (ostati želi ne-
imenovan) in pokazal polož-
nici, iz katerih je razvidno,
da mu je Domplan plin za
februar zaračunal dvakrat.
"Najprej so mi februarsko
porabo plina zaračunali s
položnico marca, položnico
z enakim zneskom sem pre-
jel tudi aprila, rok plačila je
bil naveden 14. marca. Ali
gre za osamljen primer ali
smo vsi dobili po dva raču-
na?" se sprašuje občan. Na
Domplanu so nam povedali,
da je tiskarna Cetis, ki jim ti-
ska položnice, te natisnila s
podatki iz meseca februarja,
čeprav so jim poslali prave
podatke. "Po prvih klicih na-
ših strank smo preverili v
Cetisu, kjer so takoj stiskali
nove položnice in oddali na
pošto. Te morajo sedaj že
imeti v nabiralnikih," je po-
jasnil vodja informacijskega
sistema Aleš Gorjanc. B. B.

Topol

Dišalo bo po  kruhu

Podružnična osnovna šola
Topol in turistično društvo
pripravljata danes ob 19. uri
na Katarini literarno glasbe-
no prireditev  Zemlja doma-
ča ni prazna beseda z raz-
stavo vezenin in kruha iz
kmečke peči. M. B.

Marjana Ahačič

Lesce - Prostorska stiska v
radovljiških vrtcih je še ved-
no velika, posebej v Lescah,
kjer dva od osmih oddelkov
gostujeta v tamkajšnji
osnovni šoli. Kot je na ne-
davni novinarski konferenci
pojasnil radovljiški župan
Ciril Globočnik, morajo za
leške malčke zagotoviti za
pet dodatnih oddelkov igral-
nic: za dva oddelka, ki bosta
zapustila prostore šole, za
dva oddelka, ki trenutno de-
lujeta v preurejeni športni ig-
ralnici, in za dodatni oddelek
zaradi povečanega vpisa
otrok. "Z dograditvijo bo
športna igralnica lahko spet
služila svojemu osnovnemu
namenu, vpis v vrtec bo
omogočen vsem otrokom,
obenem pa bo zagotovljen
tudi predpisani normativ
najmanj tri kvadratne metre
notranje igralne površine na
otroka," je pojasnil župan, ki

je v osnutku proračuna za
leti 2011 in 2012 predvidel
sredstva za pripravo doku-
mentacije in začetek gradnje
prizidka vrtca. 

Po načrtih naj bi tako že
letos pridobili gradbeno do-
voljenje za prizidek k stare-
mu vrtcu v Lescah, sama
gradnja pa naj bi se začela

prihodnje leto. Pretežni del
sredstev za približno milijon
evrov vredno investicijo naj bi
bil sicer načrtovan v proraču-
nu za leto 2013, v svetu KS
Lesce pa želijo, da so ta sred-
stva zagotovljena že v prora-
čunu za prihodnje leto, tako
da bi bil vrtec dograjen do 1.
septembra 2012.

Večji vrtec že prihodnje leto?
Tudi leški malčki zaradi pomanjkanja prostora v vrtcu že drugo leto 
zapored gostujejo v bližnji osnovni šoli. Prostorsko stisko v vrtcu bodo 
reševali s prizidkom.

Danica Zavrl Žlebir

Jezersko - Lovska družina Je-
zersko je medse povabila ne-
kdanjega župana občine Je-
zersko Milana Kocjana in ga
počastila s častnim član-
stvom. Starešina jezerskih
lovcev Franc Ekar je dejal, da
ima nekdanji župan zasluge,
da je bil pod Turni pred leti
zgrajen lovski dom, Milan
Kocjan je pri tem pomagal s
svojim organizacijskim de-
lom, vplivom, pa tudi s fizič-
nim delom. Zasluge ima
tudi za to, da je lovska druži-
na lani pridobila registracijo
za odjemno mesto za uple-
njeno divjad. Zahvalili so se
tudi nekdanji tajnici občine
Lidiji Nahtigal. Lovska druži-
na jezersko šteje 64 članov,
med njimi so tudi štiri lovke,

dosedanjim štirim častnim
članom se sedaj kot prvi zu-
nanji član pridružuje Milan
Kocjan. Svojemu županske-
mu predhodniku je čestital
tudi sedanji župan Jure Mar-

kič, prav tako lovec Lovske
družine Jezersko. Na prisrč-
ni prireditvi v ožjem lov-
skem krogu so novemu čast-
nemu članu zapeli pevci
kvarteta Jutro. 

Nekdanji župan častni 
član pri lovcih

V leškem vrtcu potrebujejo pet dodatnih igralnic, saj zdaj
dva oddelka gostujeta v sosednji osnovni šoli, v običajno pa
je preurejena tudi športna igralnica. / Foto: Anka Bulovec

Maja Bertoncelj

Medvode - Kljub varčevanju
so v Zdravstvenem domu
Medvode v preteklem letu
poslovali z izgubo. Ta znaša
dobrih 31.509 evrov, pokrila
pa se bo s presežki iz prete-
klih let. Takšen sklep o so-
glasju kritja izgube so na 
zadnji seji sprejeli tudi med-
voški občinski svetniki. "V
preteklem letu nas je sprem-

ljalo nadaljevanje varčeval-
nih ukrepov vlade in Zavoda
za zdravstveno zavarovanje
Republike Slovenije, kar je
močno vplivalo na poslova-
nje zavoda. Največ škode pa
nam je povzročila grožnja o
spremembah pokojninske
zakonodaje, saj smo bili ob
deset odstotkov zaposlenih.
Uvedli smo drastične varče-
valne ukrepe na vseh podro-
čjih poslovanja in leto fi-

nančno zaključili z najnižjo
možno izgubo, glede na
dano situacijo. Končali smo
v rdečih številkah, ki so pred-
stavljale polovico vseh od-
hodkov za odpravnine. Kljub
izgubi smo zadovoljni s fi-
nančnim poslovanjem in
optimistično zremo naprej,"
je pojasnil asist. mag. Rajko
Vajd, dr. med., spec., direk-
tor Zdravstvenega doma
Medvode. 

Zdravstveni dom posloval z izgubo
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IZ SVETA DELNIC
Bojan Gradišnik, borzni posrednik
ABANKA VIPA d. d., tel.: 03/42 58 166

Družbi KRKG in PETG 
napovedujeta višji dividendi

Vlagatelje v vrednostne pa-
pirje sta razveselili novici o na-
črtovani višji dividendi pri
družbah Krka, d. d., Novo me-
sto in Petrol, d. d., Ljubljana. Na
skupščini družbe PETG, ki bo
19. maja 2011, bodo odločali
tudi o delitvi bilančnega dobič-
ka za leto 2010. Za dividende
nameravajo nameniti 15,6 mili-
jona evrov bilančnega dobička,
oziroma 7,5 evra na delnico (v
letu 2009 je znašala dividenda
5,9 evra). V družbi Krka, d. d., pa
bi po predlogu skupščinskega
sklepa razdelili za dividende
47,1 milijona evrov lanskega
dobička (1,4 evra dividende,
kar je 27,3 odstotka več). Kljub
tema pozitivnima novicama
delnici trenutno izgubljata na
vrednosti.

Na borzi le še ena 
investicijska družba

Na Ljubljanski borzi, d. d.,
Ljubljana kotirajo delnice NFD
1 delniškega investicijskega
sklada, d. d. Po vrsti naložb ima
sklad najmanj 75 odstotkov na-
ložb v delnicah, ostalo pa pred-
stavljajo obveznice, denarna
sredstva in depoziti v bankah.
Glede na stanje konec meseca
marca 2011 je bila razpršenost
naložb sklada naslednja (25,1

odstotka v panogi Finance,
10,3 odstotka v panogi Energi-
ja in energetika, 10,4 odstotka
v denarnih sredstvih, 8,7 od-
stotka v panogi Surovine). Gle-
de na celoten portfelj ima sklad
9,2 odstotka vseh sredstev v
delnicah družbe PETG, 8,0 od-
stotka v delnicah KRKG, 7,3 od-
stotka v delnicah TLSG, 7,0 od-
stotka v delnicah NLB, 5,7 od-
stotka v delnicah CICG in 5,2
odstotka v delnicah BCER ter
druge naložbe. Tržna vrednost
delnice NFD1 je bila konec me-
seca 0,72 evra za delnico. Knji-
govodska vrednost pa je bila
0,98 evra. Razlika med tržno in
knjigovodsko vrednostjo bo še
posebej pomembna ob preob-
likovanju sklada v vzajemni
sklad. Nezanemarljive pa bodo
tudi provizije za izstop iz bodo-
čega vzajemnega sklada v pr-
vih letih poslovanja. Po zakonu
se mora NFD 1 delniški investi-
cijski sklad, d. d., preoblikovati
v vzajemni sklad najkasneje do
konca leta 2011.

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

Ob višjih dividendah 
nižje cene delnic

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

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

The Banker I   Banka leta 2010 v Sloveniji   I   Euromoney   I   Nagrada za odličnost 2010
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Marjana Ahačič

Bohinjska Bistrica - Potem
ko je lani podjetju Mesnine
Bohinja promet nenadoma
upadel kar za trideset odstot-
kov in se lastniki niso odloči-
li za prodajo večinskega dele-
ža Škofjeloškim mesninam,
se je za dokapitalizacijo pod-
jetja v začetku leta odločila
občina Bohinj. Župan Franc
Kramar je takrat poudaril, da
le na ta način lahko zagotovi-
jo, da bo dejavnost ostala v
Bohinju in da se bodo ohra-
nila delovna mesta, občina
pa je tako z vloženimi štiride-
set tisoč evri postala nekaj
več kot 26-odstotna lastnica

podjetja. Družbo bodo v celo-
ti dokapitalizirali v višini se-
demdeset tisoč evrov, sred-
stva pa vložili v posodobitev
in povečanje proizvodnje.
Kot je povedal direktor Mes-
nin Bohinja Anton Cesar, se
bodo o dokapitalizaciji do-
končno dogovorili na skup-
ščini, ki bo predvidoma v pri-
hodnjem mesecu. 

Direktor Cesar je zadovo-
ljen z letošnjimi kazalci po-
slovanja. "Po prodaji je bil
odličen že lanski december,
ugodni so tudi prvi trije le-
tošnji meseci. Na večji pro-

met je prav gotovo vplivalo
odprtje nove trgovine v Kose-
zah v Ljubljani, zato načrtu-
jemo, da bomo z dokapitali-
zacijo lahko povečali njihovo
število - vsaka nova trgovina
pa pomeni tudi tri nove za-
poslene. V načrtih imamo
nekaj dodatnih trgovin v
Ljubljani, v lokalni okolici do
Radovljice ter na Obali, kjer
vidimo priložnosti v odso-
tnosti močnih lokalnih kon-
kurentov ter bližini Italije."

Dokapitalizacija bo prines-
la tudi nove možnosti za po-
sodobitev zorilnice in sušilni-

ce mesa, prav dobavitelje
opreme pa bodo povabili, da
se vključijo v dokapitalizacijo. 

Družba, v kateri je trenut-
no 14 zaposlenih, meso od-
kupuje od kmetov z alpskega
območja: Bohinja, Gorij in
Zgornjesavske doline. Po-
nudba za zdaj presega pov-
praševanje, si pa v Mesninah
Bohinja želijo, da bi čim prej
zaživela blagovna znamka
"Narejeno v Bohinju," ki bi
združevala mesne, mlečne in
pekovske izdelke ter vsem
skupaj omogočila večjo pre-
poznavnost in boljšo prodajo. 

Prodaja v Mesninah raste 
Občina Bohinj je v podjetje vložila štirideset tisoč evrov, s čimer je postala njegova 26-odstotna 
lastnica. K dokapitalizaciji povabili tudi dobavitelje.

Mesnine Bohinja so tik pred dokapitalizacijo.

Iztok Seljak, predsednik
poslovodnega odbora, na po-
novno vprašanje o delavcu s
540 evri plače odgovoril:
"Gre za enega delavca in še
pri njem je prišlo do pomo-
te." "Na minimalni plači ali
nekaj evrov čez njo je 15 do
20 odstotkov zaposlenih,"
pa trdi Andrej Robič, vodja
stavkovnega odbora v Roto-
matiki in hkrati priznava, da
se lahko plača poviša z
opravljanjem nadur ali več-
kratnim nočnim delom.
Uprava trdi, da so plače
krepko nad panožno kolek-
tivno pogodbo, Robič odgo-
varja: "Po panožni pogodbi
se plače začnejo pri 504 ev-
rih bruto. Seveda izplačujejo
plače nad tem zneskom."
Napoveduje vztrajanje pri
stavkovnih zahtevah, v sredo
pa je še upal, da bodo našli
kompromisno rešitev in za-
ključili stavko. 

"Imamo pomembne kup-
ce, brez naših dobav bi mo-
rali ustaviti proizvodnjo.
Zato smo prerazporedili de-
lavce iz Idrije in Kranja," o

prerazporeditvi delavcev v
času stavke (s tem zagotav-
ljajo proizvodnjo) pravi Du-
šan Lapajne, podpredsednik
poslovodnega odbora Hidrie
in glavni direktor Rotomati-
ke, in dodaja, da odločba in-
špektorja za delo kaže, da so
njihove akcije zakonite. In-
špektor Bogomir Ahec je po
drugi strani ugotovil, da
agencija Gradeja, ki jim je
posredovala tuje delavce,
nima ustreznega dovoljenja
ministrstva za delo in bo
zato proti obema podjetjema
začel postopek o prekršku.

Kljub temu Lapajne pravi,
da 'z njimi sodelujejo vrsto
let in bodo tudi vnaprej'.
Kasneje so vodilni dodali, da
bodo preverili situacijo in
ustrezno reagirali.

"Stavka nas je presenetila,
saj se je zanjo odločil le en
sindikat, v torek, 19. aprila,
pa naj bi zaključili večmeseč-
na pogajanja o podjetniški
kolektivni pogodbi in se do-
govorili o vsem," pa je nad
stavko presenečen Stane Ur-
šič, podpredsednik poslovod-
nega odbora Hidrie, odgovo-
ren za pogovore s socialnimi

partnerji. Priznava le pogaja-
nja z vsemi sindikati in ne
verjame, da bi pred torkom
lahko dosegli dogovor s stav-
kovnim odborom. Prepričan
je, da se bo dogovor z vsemi
sindikati odrazil tudi v višjih
plačah in dodaja: "Nivo plač
sicer odreja konkurenca." 

Vodstvo Hidrie je sicer
večkrat ponovilo, da sindikat
s stavko ogroža nadaljnji ob-
stoj jeseniške lokacije. "Ima-
mo zelo veliko naročil, zapo-
sleni imajo precej specialne-
ga znanja, zato vsaj kratko-
ročno Hidria ne more presta-
viti proizvodnje. "Takšnih
groženj se ne bojim," odgo-
varja Robič in tudi, da so
stavko napovedali veliko prej,
na nizke plače je opozarjal še
veliko dlje: "Naj se raje pogo-
varjajo, ne pa, da valijo odgo-
vornost na nas. Ne vem, kaj
bo v torek drugače, podpis
podjetniške pogodbe je še
vedno v zraku, vmes pa se
zaradi nepripravljenosti vod-
stva dela škoda." V letu 2011
Hidria načrtuje za blizu tri-
sto milijonov evrov prodaje,
načrtovanega dobička pa Se-
ljak ni želel razkriti.

Zavračajo trditve o nizki plači

Ljubljana

GZS zahteva spremembe pri pobotih

Danes se začenja obvezno vključevanje v večstranski pobot.
GZS opozarja na nezadovoljstvo vodstev podjetij, saj se prej
predvidljivi plačilni roki podaljšujejo na zakonsko omejenih
120 dni, dobavitelje izsiljujejo z blagovnimi krediti prek 180
dni in podobno. "O negativnih vplivih obveznega pobota na
likvidnost govorijo v vseh podjetjih. Plačevanje se je na pri-
mer v podjetjih živilske branže, ki oskrbujejo šole, vrtce, bol-
nice, zmanjšalo za devetdeset odstotkov, v pobot svoje ob-
veznosti prijavljajo tudi javni zavodi, dobavitelji pa zaman
čakajo na običajna plačila in ne vedo, kako do gotovine za
plače, prispevke in davke," pojasnjujejo v GZS. B. B.

Kranj

Objavljen poziv delodajalcem za štipendije

Regionalna razvojna agencija Gorenjske (BSC Kranj) je ko-
nec marca objavila javni poziv delodajalcem k oddaji vlog za
izbor v enotno regijsko štipendijsko shemo Gorenjske za
prihodnje šolsko leto. Predvidoma jeseni bo objavljen javni
razpis štipendij, delodajalci pa bodo po zaključku razpisa iz-
brali štipendista in ga po zaključku šolanja tudi zaposlili. So-
delujejo lahko gorenjski delodajalci, ki morajo zagotoviti
zgolj polovico dodeljene kadrovske štipendije. B. B.

�1. stran

Iztok Seljak / Foto: Gorazd Kavčič Dušan Lapajne / Foto: Gorazd Kavčič 

Anton Cesar, direktor 
Mesnin Bohinja
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Cveto Zaplotnik

Kranj - Upravljavci lovišč na
gorenjskem lovsko uprav-
ljavskem območju so lani za
škodo po divjadi na kmetij-
skih zemljiščih, poljščinah
in na živini izplačali kmetom
in drugim upravičencem
11.234 evrov odškodnine.
Največ odškodnine, 4546 ev-
rov, so izplačali za škodo po
divjih prašičih, 2289 evrov
za jelenjad, 2032 evrov za sr-
njad, 1909 evrov za sive vra-
ne, preostalo pa za škodo, ki
so jo povzročile druge vrste
divjadi. Lanska izplačana od-
škodnina je bila za četrtino
večja kot leto prej, vendar pa
je bila po znesku druga naj-
nižja v zadnjih desetih letih
in tudi občutno manjša kot,
denimo, v letu 2008, ko je
znašala več kot 29 tisoč ev-
rov. V primerjavi s petletnim
povprečjem se je povečal de-
lež izplačil za škode po srnja-
di, pri jelenjadi je bil delež na
povprečju, izplačila za divje
prašiče pa so se zmanjšala.
Po podatkih lovskih organi-
zacij je bil lani v loviščih 101
škodni primer, v večini pri-
merov so oškodovanim po-
ravnali škodo z denarjem ali
materialom, v 32 primerih
pa z delom. Lovci so pri rav-
nanju od divjih prašičev raz-
rite travne ruše ali kot nado-
mestilo za povzročeno škodo
opravili skupno 990 delov-
nih ur. 

Izplačane odškodnine za
škodo po divjih prašičih so
bile lani najnižje v zadnjih
desetih letih. Največ so jih iz-
plačali v loviščih Kozorog
Kamnik, Medvode, Polhov
Gradec, Škofja Loka in Sori-

ca. "Škode kažejo, ali je div-
jih prašičev v loviščih veliko
ali malo," podatke o lanski
izplačani odškodnini ko-
mentira Miran Hafner, vodja
odseka za divjad in lovstvo v
kranjski območni enoti zavo-
da za gozdove, in dodaja, da
je rekordni odstrel prašičev v
letu 2008 občutno vplival na
zmanjšanje škod. 

V nižinskih loviščih, zlasti
v okolici Kranja in Ljubljane,
že vrsto let povzročajo škodo
tudi sive vrane, največ s klju-
vanjem klic v času setve ko-

ruze in solate in z luknja-
njem silažnih bal. Izplačane
odškodnine lani niso bile re-
kordne, vendar so le malo za-
ostale za letom 2008. Škodo
so ugotavljali v loviščih Pša-
ta, Udenboršt, Sorško polje,
Vodice, Šmarna gora, Med-
vode in Toško čelo. 

"Škoda v kmetijstvu je do-
bro vidna, lastniki se hitro
odzovejo in zahtevajo od-
škodnino," pravi Miran Haf-
ner in poudarja, da so škode
tudi v gozdovih, vendar jih
lastniki ne prijavljajo dosled-

no, tudi zato ne, ker so po-
škodbe razpršene po širšem
območju in je le malo lastni-
kov ekonomsko odvisnih od
gozda. V zavodu spremljajo
vpliv divjadi na gozd na pod-
lagi objedenosti mladih, do
poldrugega metra visokih se-
stojev. Kot ugotavljajo, je
povprečna objedenost spre-
jemljiva, vendar pa zlasti pri
plemenitih listavcih (javor,
jesen) in jelki presega še do-
pustno vrednost. Največjo
objedenost ugotavljajo v goz-
dovih v zahodnih Karavan-
kah, najvišja pa je tam, kjer
se zadržuje jelenjad ali poleg
jelenjadi še gamsi oz. srnjad.

Manj prašičev, manj škode
Upravljavci gorenjskih lovišč so za škodo po divjadi lani izplačali nekaj več kot enajst tisoč evrov 
odškodnine, poleg tega so opravili še 990 delovnih ur. Največ škode še vedno povzročajo divji prašiči.

MEŠETAR

Največ odškodnine za
škodo po divjadi so lani
izplačali v loviščih Kozo-
rog Kamnik, Pšata, Jezer-
sko, Krvavec, Medvode in
Polhov Gradec.

Izplačane odškodnine za škodo, ki jo je povzročila divjad v 
Gorenjskem lovsko upravljavskem območju v obdobju 2006 - 2010

Leto Srnjad Jelenjad Divji prašiči Druge vrste Skupaj
2006 1262 8730 12.703 500 23.164
2007 120 2186 9118 867 12.291
2008 3795 1663 21.288 2644 29.390
2009 280 1929 5267 1358 8834
2010 2032 2289 4546 2366 11.234
Vir: Zavod za gozdove Slovenije - OE Kranj

V Gorenjskem lovsko upravljavskem območju so lani beležili 59 primerov škode po divjih
prašičih.

Tržne cene govejega mesa

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja pripravlja
tudi tržno poročilo za goveje meso. Poglejmo, kakšne so
bile cene v tednu med 28. marcem in 3. aprilom, ko je bilo
zaklanih 472 do dveh let starih bikov, 48 več kot dve leti
starih bikov, 110 krav in 93 telic. K ceni so prišteti povpre-
čni prevozni stroški v višini 5,02 evra na sto kilogramov
hladne mase. C. Z.

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

Kakovostni Biki, stari do Biki, stari nad Krave Telice
razred 24 mesecev 24 mesecev

U2 338,75 - - n. p.
U3 340,86 - - 278,02
R2 333,03 - - 285,80
R3 333,94 327,57 223,74 297,07
R4 - - 228,71 304,22
O2 311,58 - 191,59 310,45
O3 319,70 - 199,45 257,72
O4 - - 207,02 310,02
P2 - - 179,60 -
P3 - - 168,93 -

Obvestilo o objavi razpisa 
za prosto delovno mesto direktorja 

Tržiškega muzeja

Občina Tržič, ustanoviteljica javnega zavoda Tržiški muzej, objavlja
razpis za direktorja javnega zavoda Tržiški muzej (M/Ž). Besedilo
razpisa je objavljeno na spletni strani Občine Tržič www.trzic.si
pod povezavo "zaposlitev". Rok prijave je 3. 5. 2011.

Loška komunala, d. d., Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, 
4220 Škofja Loka, vabi k sodelovanju kandidate in kandidatke 
za opravljanje dela na prostem delovnem mestu 

TEHNIČNO VODENJE KANALIZACIJE (m/ž)

Pogoji:
● univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba 

gradbene smeri (smer vodarstvo in komunalno inženirstvo 
ali hidrotehnika);

● najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na 
področju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja;

● opravljen strokovni izpit iz gradbeništva za odgovornega vod-
jo del;

● aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika;
● dobro poznavanje programov Word, Excel, ArcGIS in Avtocad;
● dobre vodstvene, organizacijske in komunikacijske 

sposobnosti;
● vozniški izpit B-kategorije.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas 12 mesecev s
polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom.
V primeru uspešno opravljenega poskusnega dela obstaja po
izteku delovnega razmerja za določen čas možnost sklenitve 
delovnega razmerja za nedoločen čas.

Kandidati/ke naj po pošti pošljejo pisne ponudbe z življenjepi-
som, opisom dosedanjega dela in dokazili o izpolnjevanju pogo-
jev, do vključno 30. 4. 2011 na naslov: Loška komunala, d. d.,
Škofja Loka, Kidričeva cesta 43a, 4220 Škofja Loka.

Nepopolnih prijav ne bomo upoštevali.

Za dodatna pojasnila pokličite po telefonu 04/50 23 500.

LOŠKA KOMUNALA
OSKRBA Z VODO IN PLINOM d.d.

ŠKOFJA LOKA, KIDRIČEVA C. 43 A

Lesce

Govedorejci na izlet po Koroškem

Govedorejsko društvo Zgornje Gorenjske bo v ponedeljek,
25. aprila, pripravilo izlet po Koroškem. Udeleženci si bodo
ogledali rudnik cinka in svinca v Mežiški dolini, turistično
kmetijo in Povlov mlin v vasici Šentanel, v vasi Podklanec v
bližini Dravograda turistično kmetijo Klančnik, kjer redijo
damjake in muflone in iz divjačinskega mesa delajo suho-
mesnate izdelke, ter v bližini Žalca še kmetijo Podpečan,
kjer se ukvarjajo s predelavo mleka. Za člane društva in za
enega družinskega člana je cena 35 evrov, za druge, ki niso
člani, pa 50 evrov. Prijave za izlet sprejemajo v pisarni kme-
tijske svetovalne službe v Lescah in na telefonskih številkah
04/53 53 618 in 041/762 611 (Andrej Varl). C. Z.

Žiri

Ponudba kakovostnih domačih izdelkov

Občina Žiri in Razvojna agencija Sora bosta jutri, v soboto,
dopoldne pripravili pred zadružnim domom v Žireh tržnico
kmetijskih pridelkov in izdelkov. Na stojnicah bodo ponuja-
li izdelke blagovnih znamk Babica Jerca in Dedek Jaka ter
druge kakovostne pekovske, mlečne in suhomesnate izdel-
ke, suho sadje, domače alkoholne pijače, med z oznako Slo-
venski med, izdelke iz volne in lesa ter druge izdelke doma-
če in umetnostne obrti. C. Z.

Ljubljasna

Nepravilnosti pri označevanju izvora mesa

Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano je v začetku
aprila opravil 61 inšpekcijskih pregledov v prodajalnah s sve-
žim mesom. Pregledoval je vse vrste svežega nepakiranega
mesa, pri tem pa je dal poudarek označevanju izvora mesa.
Nepravilnosti je ugotovil skoraj v polovici primerov, v dese-
tini primerov pa hujše kršitve. Pri devetih trgovcih, pri kate-
rih je ugotovil neskladnosti zaradi oznak izvora, bo še ta
mesec izvedel kontrolni pregled in poostril ukrepe, če ne-
skladja ne bodo odpravljena. Več neskladij je bilo pri gove-
jem in svinjskem mesu kot pri perutninskem, večina kršitev
pa je posledica malomarnosti odgovornih delavcev, ki niso
pravočasno ali pravilno označili mesa s podatki, ki jim jih ob
dobavi mesa na etiketah in v dokumentaciji pošlje klavnica
oz. dobavitelj. C. Z.

Ljubljana

Agencija izdaja odločbe za bike in vole

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je ta teden za-
čela izdajati odločbe za posebne premije za bike in vole ter
za dodatno plačilo za ekstenzivno rejo "ženskih" govedi.
Skupno bo izdala 25 tisoč odločb za izplačilo 16,5 milijona
evrov premij in dodatnega plačila. Rejci bodo večino odločb
prejeli do sredine maja. C. Z.

Hrastje

Spomladanski kmetijski gorenjski sejem

Na lokaciji Agromehanike v Hrastju bo ta konec tedna spo-
mladanski kmetijski gorenjski sejem. Sejem bo danes, v pe-
tek, opoldne odprl starosta slovenskega kmečkega stanu,
kmet Ivan Oman iz Zminca, odprt pa bo še jutri, v soboto,
in v nedeljo. C. Z.
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Alenka Bole Vrabec

Jelena Justin

Z avtoceste dobro vidna ve-
lika cerkev z dvema zvoniko-
ma, z izrazito rumeno fasa-
do že s svojo podobo vabi, da
se povzpnemo na vrh hriba,
na katerem stoji. S svojo 733
metrov visoko nadmorsko vi-
šino je idealen kucelj za spo-
mladanski del planinske se-
zone. Potrebno je nabrati ne-
kaj kondicije za višje poletne
podvige. Gora Oljka, ki je kot
nalašč primeren cilj, je ime
dobila po sliki Fortunata Ber-
ganta z glavnega oltarja v cer-
kvi, kjer je upodobljen Jezus
na Oljski gori. Goro so ime-
novali tudi Drobič, po zad-
njem zaselku na gori, do leta
1757 pa se je uporabljalo tudi
ime Križna gora, po križu, ki
je stal na vrhu. 

Z avtoceste Ljubljana-Celje
se usmerimo na izvoz Polze-
la in temu kraju tudi sledi-
mo. Že v Polzeli se pojavijo
table za Goro Oljko. Najprej
jim sledimo levo, ko pa pri-
peljemo do vasi Podvin, zavi-
jemo desno, se peljemo še
nekaj sto metrov in na pri-
mernem mestu parkiramo.
Sledimo markirani asfaltni
cesti, gremo mimo gostilne
Jug. Cesta kmalu postane
makadamska in je idealna
tudi za kolesarski vzpon.
Kmalu na levi strani zagleda-
mo markirano gozdno stezo,
Martinovo pot. Pot preči
gozdno pobočje in se dokaj

strmo začne vzpenjati. Ob-
časno precej naravnost. Višje
nas steza pripelje do maka-
damske ceste, ki smo jo prej
zapustili. Prečimo ceste in se
spet poženemo v breg, ki nas
pripelje na travnik, tik pod
vrhom. Tam tudi prvič v ce-
loti zagledamo dva cerkvena
zvonika, ki smo ju opazovali
že z avtoceste. Še vzpon čez
travnik in že smo pri Planin-
skem domu na Gori Oljki.
Dom je odprt vsak dan, z iz-
jemo ponedeljka. Prijazna
oskrbnica mi je tisti dan tudi
zaupala ključ cerkve, da sem
si jo ogledala. 

Današnja cerkev je bila
zgrajena sredi 18. stoletja.
Leta 1754 je šoštanjska go-
sposka vitezom malteškega
reda v Polzeli prodala del
zemljišča. Gradnjo cerkve je
vodil Janez Nepomuk Ma-
yer. Svetišče je baročno, stav-
ba pa je ohranjena tako, kot
je bila prvotno narejena. Gra-
dili so na živi skali in umet-
no izravnanem svetu, zato je
pod cerkvijo še spodnje sve-
tišče, ki ga krasijo trije klasi-
cistični oltarji iz srede 19.
stoletja. V srednjem oltarju
sta kipa Marije Magdalene in
Janeza ob mrtvem Jezusu, v

stranskih pa Lurška Mati
Božja in Jezusovo srce. Tisto
najlepše v gornjem svetišču
pa je seveda baročni, glavni
oltar z rokoko tabernakljem
z mizo, okoli katere sedijo Je-
zus in učenci pri zadnji ve-
čerji. Cerkev je bila v svoji
zgodovini dvakrat požgana;
obakrat, leta 1837 in 1932, za-
radi strele. 

Ker je gora poraščena z
gozdom, ki iz leta v leto pri-
dobiva na višini, je tudi raz-
gled rahlo slabši, a še vedno
vrh štejemo za razglednik.
Na vzhodu vidimo Konjiško
goro in Boč, Resevno; pogled
na jug je pogled na severni
del Posavskega hribovja; na
zahodu vidimo Menino pla-
nino, Rogatec, Smrekovec,
Raduho; od zahoda proti se-
veru si sledijo Peca, Uršlja
gora, Pohorje, Paški Kozjak.
Lep je pogled na Savinjsko
dolino od Letuša do Celja ter
na kraje Šmartno ob Paki,
Braslovče, Gomilsko, Polze-
lo, Šempeter v Savinjski doli-
ni, Prebold, Žalec in Celje,
na del gornje Savinjske doli-
ne z Mozirjem in na del Ša-
leške doline z Velenjem.

Kljub nizki nadmorski vi-
šini nam bo izlet na Goro
Oljko ostal v lepem spomi-
nu. Morda zaradi njenega
posebnega imena.
Nadmorska višina: 773 m
Višinska razlika: 250 m
Trajanje: 45 minut
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Gora Oljka (733 m)

Varuhinja nasadov hmelja
Ko se s Trojan začnemo spuščati proti Savinjski dolini, se nam pogled, ne da bi hoteli, ustavi na 
hribu na levi strani, na vrhu katerega stoji cerkev z dvema zvonikoma.

Štiri popotnice, štiri prija-
teljice, štiri babice. Ko se ši-
roko zasmeje sonce - in
prejšnji teden se je - jih po-
pade potovalna mrzlica. Ob-
vezen sestanek - obvezne
jedi, ki so jih že kdaj jedle, ki
so nekakšen smerokaz, da se
smer ne bi ponovila. A ker
čas zmenka ni do minute
obvezen, so za to najprimer-
nejše solate. Obvezni kupi
prospektov, vabljivih reklam,
zapiskov, želja in iluzij. Za-
radi upokojenske denarnice
s transibirsko železnico od
Moskve do Vladivostoka tudi
letos ne bo nič - čeprav se
vsaka seansa začne:

Joj, ko bi mogle sesti na
transibirsko ... Si predstav-
ljate, kakšen veličasten kle-
pet bi to bil, da o zanimivo-
stih ne govorimo. A ni se
bati ... babice so podjetne in
ob reku, da v sili hudič še

muhe žre, začnejo premiš-
ljevati o krajših progah, ki
so milejše za žep in dobro-
hotne za telesa. Ko solat ni
več, vedo, kam pojdejo in to
čim prej ... Gotovo tudi v
Švici jedo solate ... 

Korenčkov namaz

Za 4 osebe potrebujemo:
15 dag skute, 2 naribana ko-
renčka, 1 šalotko, 1 strok česna
(po okusu), 2 žlički limonove-
ga soka, 6 žlic goste kisle sme-
tane, 4 žlice drobnjaka, 1 veji-
co timijana, sol, beli poper,
ščep kajenskega popra po oku-
su, oljčno olje po okusu.

V gladko zmes zmešamo
skuto in kislo smetano. Do-
damo naribana korenčka,
na kocke narezano šalotko,
narezan drobnjak, sesek-
ljan timijan in limonov sok.

Začinimo. Po okusu doda-
mo nekaj kapljic dobrega
deviškega oljčnega olja. Po-
strežemo s kmečkim kru-
hom. 

Maroška solata s čičerko
in paradižnikom 

Za 4 osebe potrebujemo: 1
rdeča čebula, zrezana na tan-
ke lističe, 800 g odcejene čičer-
ke, lahko iz pločevinke, 4 nare-
zani paradižniki, 4 žlice limo-
novega soka, 1 in pol žlice olj-
čnega olja, pest sesekljane meli-
se in paradižnika, ščepec pa-
prike ali kapljica čilijevega
olja, ščepec mlete kumine, sol,
poper.

Zmešamo vse sestavine in
počakamo 10 minut, da se
okusi prepojijo. Kdor bi rad
še kaj krušnega, lahko seže
po lepinji. 

Italijanska solata 
s testeninami

Za 4 osebe potrebujemo:
150 g pisanih testenin, 1 žlico
majoneze, 80 g kislega mleka
ali trdega jogurta, 5 žlic dobre
paradižnikove mezge, sol, po-
per, 125 g češnjevcev, 125 g mo-
carele, 1 rdeča čebula, bazilika.

Testenine skuhamo po na-
vodilu, da so še na zob, in
ohladimo. Iz majoneze, kis-
lega mleka oziroma jogurta
in paradižnikove mezge na-
pravimo kremasto omako.
Začinimo s sveže mletim
poprom in soljo. Češnjevce
prerežemo na polovico, mo-
carelo pa na drobne kocke.
Čebulo zrežemo na res tan-
ke lističe. Ohlajene testenine
zmešamo z omako, dodamo
mocarelo in čebulo in okra-
simo s češnjevci. Narežemo
ali na drobno natrgamo bazi-

liko in jo posujemo po solati,
tik preden jo postrežemo. 

Sardska solata s 
komarčkom in fižolom

Za 4 osebe potrebujemo: 1
lep gomolj komarčka, 1 veliko
zeleno papriko, 1 veliko rume-
no papriko, pol kg velikega ku-
hanega belega fižola, 50 g brez
maščobe popraženih man-
dljev, sol, poper, oljčno olje in
balzamični kis, pest seseklja-
nih mešanih zelišč (krebuljica,
peteršilj, bazilika, timijan).

Komarček narežemo na
trakce, papriko na kvadratke.
Fižol odcedimo.  Naredimo
preliv iz olja, balzamičnega
kisa, soli, popra in polovice ze-
lišč. Zmešamo vse sestavine in
solato za pol ure postavimo v
hladilnik. Preden postrežemo
s hrustljavim kruhom, jo posu-
jemo z drugo polovico zelišč.

Cerkev svetega Križa na vrhu Gore Oljke / Foto: Jelena Justin

Planinski dom na vrhu / Foto: Jelena Justin

M I Z I C A , P O G R N I S ESpomini brez mesa

Del markirane poti na Goro Oljko / Foto: Jelena Justin
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Janez Rozman s. p. - Rozman bus, www.rozmanbus.si, tel.: 04/53 15 249:
TRST: 12. 5.; BANOVCI: 13.6.; TOPOLŠIČA: 30. 5.; BIOTERME: 16. 5.; GOLI
OTOK: 30. 5.; MADŽARSKE TOPLICE: 29. 4. - 2. 5.; 19. - 22. 5.; BANJA VRU-
ČICA: 5.- 8. 6. 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).

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.

Velikonočna ustvarjalnica Praskanka
Rateče - Gornjesavski muzej Jesenice vabi jutri, v soboto, 16.
aprila, od 10. do 12. ure otroke od šestega leta starosti,
mamice, babice, tete ... v Kajžnkovo hišo v Ratečah na ve-
likonočno ustvarjalnico Praskanka. Vstopnina: vsaj eno
surovo jajce.

Velikonočni pirhi
Gorenja vas - V knjižnici se otroci lahko v ponedeljek, 18.
aprila, ob 17. uri udeležijo delavnice Velikonočni pirhi.

Poljane - Otroci, stari od štiri do deset let, se lahko v torek,
19. aprila, ob 17. uri v knjižnici udeležijo delavnice za
spretne prste Velikonočni pirhi.

Iščejo modele za poziranje
Kranj - Atelje Puhart išče žensko ali moškega za poziranje v
ateljeju, pri predmetu Študijsko risanje, vsak ponedeljek od
18.30 do 20.30. Delo ni težko, delovni pogoji so prijetni,
starost ni pomembna. Informacije: Petra Puhar Kejžar / tel.:
031/671 690.

Test hoje na dva kilometra
Radovljica - Zdravstveni dom Radovljica vabi jutri, v soboto,
16. aprila, na test hoje na dva kilometra, ki bo od 9. do 10.30
potekal s startom pred Zdravstvenim domom Radovljica in
nato okoli Oble Gorice. Udeleženci bodo lahko pomerili
vrednost holesterola in sladkorja v krvi.

Škofja Loka - V sklopu prireditev ob dnevu zdravja bodo
danes, v petek, 15. aprila, ob 17. uri v Športnem parku Os-
novne šole Škofja Loka - Mesto izvedli preizkus hoje na dva
kilometra ter izmerili krvni tlak in pulz ter izvedli meritev ho-
lesterola v krvi. Informacije Marija Bratuž, ZD Škofja Loka,
tel.: 04/502 00 00.

Splavaj misel po poti spomina
Kranj - KD Mešani pevski zbor Iskra Kranj vabi ob prazno-
vanju 40-letnice svojega delovanja na slavnostni koncert
pod naslovom Splavaj misel po poti spomina, ki bo v petek,
15. aprila, ob 19. uri v Gimnaziji Kranj.

Slike, velikonočni prtiči in vezenje
Zgoša - V prostorih pekarne Resman na Zgoši je do konca apri-
la odprta razstava slik, skulptur in pirhov slikarja Jožeta Pris-
tavca, razstava velikonočnih prtičev Albine Košir in razstava
ročnih del domačink z Zgoše. Razstava je odprta vsak petek in
soboto, izven tega časa pa po dogovoru po telefonu številka
041/437 463.

Podobe stekla
Šenčur - Odprtje razstave vitražev Lene Šajn z naslovom
Podobe stekla bo v četrtek, 21. aprila, ob 19. uri v Muzeju
Občine Šenčur.

Medeni teden
Slovenski Javornik - Premierno predstavo komedije Medeni
teden avtorja Francija Tušarja v izvedbi gledališča AKSA, ki
deluje v okviru DPD Svoboda Javornik, si lahko ogledate
jutri, v soboto, 16. aprila, ob 19.30 v veliki dvorani Kulturne-
ga doma na Slovenskem Javorniku. Ponovitev bo v nedeljo,
17. aprila, ob isti uri.

Zbeži od žene
Visoko - V počastitev praznika občine Šenčur KUD Visoko
organizira ogled komedije Zbeži od žene v izvedbi Prosvet-
nega društva Štandrež iz Gorice - Italija, ki bo jutri, v soboto,
ob 19.30 v Domu krajanov Visoko. 

Stal je, stoji in ni vrag, da ne bo spet vstal
Sveti Duh - Danes, v petek, 15. aprila, ob 20. uri bo v Kul-
turnem domu Sv. Duh gostoval komik Vinko Šimek v
stand up komediji Stal je, stoji in ni vrag, da ne bo spet
vstal.

Jeppe s hriba
Bohinjska Bela, Zgornje Gorje - Komedijo Jeppe s Hriba Kul-
turnega društva Rudija Jedretiča Ribno si lahko ogledate
danes, v petek, 15. aprila, ob 20. uri v Kulturnem domu na
Bohinjski Beli in v nedeljo, 17. aprila, ob 20. uri v Gor-
janskem domu.

PREDSTAVE

RAZSTAVE

KONCERTI

OBVESTILA

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

Salamiada in Tržni dan
Žirovski Vrh Sv. Urbana - V nedeljo, 17. aprila, bo na do-
mačiji Javorč, na Žirovskem Vrhu Sv. Urbana, v Poljanski
dolini 5. Salamiado in Tržni dan, kjer boste lahko pokusili
salame, si gledali, kako se jih izdeluje po starem, ogledali si
boste lahko tudi razstavo cvetnonedeljskih butaric.

Kraji in ljudje pod Poreznom
Cerkno - Mestni muzej Idrija vabi danes, v petek, 15. aprila,
ob 18. uri v Cerkljanski muzej na predstavitev nove knjige
Kraji in ljudje pod Poreznom avtorice Ane Štucin.

Ura pravljic
Kranj - V slaščičarni Cafe Central v Kranju (staro mestno je-
dro) bo v nedeljo, 17. aprila, ob 10. uri ura pravljic. Pravljice
bo pripovedovala Tadeja Murn.

Panjske končnice
Radovljica - OŠ Antona Janše Radovljica bo v sodelovanju s
KS Radovljica in Lions klubom Bled za učence višje stopnje
različnih šol spet organizirala dogodek, ki bo tokrat pričaral
donenje stare obrti - kovaštva; prireditev bo v petek, 20.
maja, ob 9. uri na Linhartovem trgu v Radovljici. 

Po domače pod Jurijevim klobukom
Šenčur - Glasbena prireditev Po domače pod Jurijevim
klobukom bo v soboto, 16. aprila, ob 20. uri v Športni dvo-
rani v Šenčurju.

Čisto vsakdanje stvari
Radovljica - Župnijska Karitas Radovljica ob 20. obletnici
ustanovitve vabi na srečanje in pogovor z dr. Metko Kle-
višar z naslovom Čisto vsakdanje stvari, ki bo danes, v pe-
tek, 15. aprila, ob 17. uri v Baročni dvorani radovljiške
graščine.

PRIREDITVE

V Dolžanovo sotesko
Kranj - Pohodniki kranjski upokojencev vabijo v četrtek, 28.
aprila, na pohod po Dolžanovi soteski. Hoja je lahka, trajala
bo 3 ure. Prijave z vplačili sprejemajo v društveni pisarni do
petka, 22. aprila.

Na Kum
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo v četrtek, 21.
aprila, na pohod na najvišji vrh Posavskega hribovja, na
1220 metrov visoki Kum. Prijave sprejemajo v društveni pis-
arni do ponedeljka, 18. aprila.

Turistični izlet v Ljubljano
Kranj - Kranjski upokojenci vabijo v torek, 10. maja, na tur-
istični izlet v Ljubljano. Prijave z vplačili sprejemajo v
društveni pisarni do ponedeljka, 9. maja.

Kolesarski izlet
Kranj - Kolesarji kranjskih upokojencev vabijo na kolesarski
izlet na relaciji Kranj-Bistrica pri Tržiču in sicer v torek, 19.
aprila. Odhod bo ob 9. uri izpred društva.

Kako pripraviti otroka na izzive prihodnosti?
Bled - IEDC - Poslovna šola Bled bo v torek, 19. aprila, ob
17.30 gostila predavanje Davida Brierlyja z naslovom Kako
pripraviti otroka na izzive prihodnosti? Več informacij na
www.waldorf-gorenjska.si.

Predavanje in pogovor o duševnih boleznih
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v ponedeljek, 18. aprila, ob 16. uri na preda-
vanje in pogovor o duševnih boleznih z odgovori na
konkretna vprašanja. Predavanje, ki bo v društveni pisarni v
Kranju na Oldhamski c. 14 (pri Vodovodnem stolpu), bo
vodil mag. specialist psihiatrije dr. Jurij Bon. 

Proučevanje Svetega pisma 
Kranj - Društvo prijateljev Svetega pisma vabi jutri, v
soboto, 16. aprila, ob 9. uri v Dom krajanov Primskovo na
proučevanje Svetega pisma z okvirno temo Ali me hočete
tudi vi oditi od mene? Razgovor bo povezoval Predrag Ris-
tić. Vstopnine ni.

Dojenje
Škofja Loka - Skupina za pomoč doječim materam v Škofji
Loki (LLLI) vabi na srečanje danes, v petek, 15. aprila, ob
16.30 v prostorih Zdravstvenega doma Škofja Loka. Tema
srečanja bo Imam dovolj mleka?.

PREDAVANJA

IZLETI

Radovljica

Mednarodni lectarski festival 

Ta konec tedna v organizaciji lokalne turistične organizacije
in Društva za ohranjanje in razvoj lectarije v Radovljici poteka
Mednarodni lectarski festival. Izdelovalci lecta in lastniki lec-
tarskih muzejev iz Češke, Nemčije in Poljske ter strokovnjaki-
nja za evropski lect iz Hamburga že od srede v okviru pojek-
ta Lect II. generacije - gremo naprej razvijajo novi evropski
lect. Osrednji dogodek v okviru prireditve bo v soboto, ko
bodo na lectarskem sejmu na Linhartovem trgu prikazovali
različne načine izdelave lecta, obiskovalci pa se bodo imeli
možnost v izdelovanju sladkega lecta preizkusiti tudi v delav-
nicah. Dogajanje bosta obogatili tudi dve predstavi. M. A.

Besnica

Velikonočni prazniki v Besnici

Turistično društvo Besnica v sodelovanju s Krajevno skup-
nostjo Besnica, društvi, šolo in vrtcem pripravlja razstavo z
naslovom Velikonočni prazniki v Besnici. V šoli v Besnici jo
bodo odprli danes, 15. aprila, ob 18.30, odprta pa bo še jutri
od 9. do 19. ure ter v nedeljo od 9. do 17. ure. Razstavljeni
bodo stari vezeni prti za na jerbase, jerbasi, košare, svitki,
raznovrstni pirhi, pa tudi velikonočne jedi z velikonočnim
žegnjem, črna kuhinja in še marsikaj. Na razstavi bo sodelo-
val KUD Sejalec. Članice krožka ročnih del bodo razstavljale
svoje izdelke, amaterska slikarka Marija Šolar se bo predsta-
vila z nekaj svojimi slikami, kiparka Marija Bizjak bo razstav-
ljala svoje kiparske stvaritve, klekljarice pa bodo razstavljale
klekljane izdelke. Slikarja KD Jože Papler Besnica France Be-
šter in Karli Kuhar bosta razstavljala slike. Razstavljene bodo
tudi živali iz korenin zbiratelja Saša Golmajerja. Čebelarji iz
Besnice bodo predstavili čebelarsko opremo in čebelje izdel-
ke, Štefka Balanč, večkratna nagrajenka Dobrot slovenskih

kmetij na Ptuju, pa bo predstavila medene kruhke, sveče in
druge izdelke iz čebeljega voska. Predstavili se bodo tudi
učenci podružnične šole in vrtca iz Besnice in podružnice
Podblica z likovnimi in drugimi izdelki. Kot je povedal pred-
sednik TD Besnica Miha Sušnik, bodo ob današnjem odprt-
ju prikazali klekljanje in kvačkanje ter izdelovanje butaric. V
kulturnem programu bodo nastopile ljudske pevke Trstenke
KUD-a Sejalec Besnica ter otroci šole Besnica. V. S.

Vrba

Ta konec tedna Markov smn'

Ta konec tedna bo v Vrbi potekal tradicionalni Markov smn',
ki ga pripravlja Kulturno društvo dr. France Prešeren v sode-
lovanju z Zavodom za turizem in kulturo ter Občino
Žirovnica. Jutri, v soboto, bo ob 19.30 pred cerkvico sv.
Marka koncert pevskih skupin. V nedeljo bo sejemski del
prireditve s predstavitvijo etnološko zanimivih obrtnih de-
javnosti ter domače in umetnostne obrti. Ob 11. uri bo
odprtje smn'a in predstavitev razstavljavcev, ob 13. uri pa
bosta dogajanje z nastopom popestrili tamburaška skupina
Kašarji in Otroška folklorna skupina Breznica. A. H.

Škofja Loka 

Izdelovali bodo butarice

Na jutrišnjo cvetno soboto, 16. aprila, bodo od 9. do 13. ure
na Mestnem trgu v Škofji Loki člani prosvetnega društva So-
točje izdelovali butarice. Vse, ki so tudi sami vešči tega
opravila, vabijo, da se pridružijo, pa tudi druge, ki bi se radi
naučili. V soboto dopoldne bo tako lahko vsakdo izdelal
svojo butarico, s seboj naj prinese le škarje ali nožek, za ze-
lenje so namreč v obilni meri poskrbeli člani društva. Loški
skavti pa bodo kot že več let doslej na Mestnem trgu izde-
lovali butaro velikanko. D. Ž.
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Maja Bertoncelj

Ljubljana - Z aprilom se je
začela prodaja vstopnic za
svetovno prvenstvo v vesla-
nju, ki bo na Bledu potekalo
med 28. avgustom in 4. sep-
tembrom. "Letošnje svetovno
prvenstvo bo največji športni
dogodek v novejši zgodovini
Slovenije, ki se ga bo udeleži-
lo več kot 2500 uradnih ude-
ležencev iz osemdesetih dr-
žav. Pomembno je omeniti,
da bodo integrirano v sami iz-
vedbi tekmovanja nastopili
tudi invalidi, kar za nas pred-
stavlja poseben izziv. Eden od
pomembnih elementov us-
peha takšnega prvenstva so
zagotovo tudi gledalci. Želi-
mo si, da bi jih v glavnih šti-
rih dneh tekmovanja prišlo
vsaj trideset tisoč. Pripravili
smo kar nekaj programov in
eden izmed teh je Paket ves-
laških užitkov," je povedal Ja-
nez Benčina, predsednik
Organizacijskega komiteja
prvenstva. Paket veslaških
užitkov bo potekal v petih
Mercator centrih po Sloveniji,

3., 6., 7. in 8. maja tudi v Mer-
cator centru Kranj Primsko-
vo. Poleg veslaške izkušnje
na ergometru udeležencu
prinaša tudi brezplačno
vstopnico za ogled prvenstva.
Na prvenstvu bo v okviru ce-
lotnega organizacijskega od-
bora sodelovalo več kot petsto
ljudi. "Ta trenutek bi se, kar

se infrastrukture tiče, več ali
manj lahko tekme začele že
jutri. Seveda pa je treba še kar
nekaj postoriti v organizacij-
skem smislu. Lanska odlično
izvedena tekma svetovnega
pokala je bila dobra general-
ka," je še dodal Benčina.

Prvenstvo bo še posebej
velik izziv za slovenske ves-

lače, ki računajo na visoke
uvrstitve. "V sezono vstopa-
mo dobro pripravljeni.
Glavna stvar bo oblikovati
čolne. Osnova za kombini-
ranje posadk bo prvomaj-
ska regata na Bledu," pa je
dejal Denis Žvegelj, pred-
sednik Veslaške zveze Slo-
venije. 

Paket veslaških užitkov
Z veslanjem na suhem si lahko zagotovite vstopnico za svetovno prvenstvo v veslanju na Bledu.

V veslaškem dvoboju na suhem sta se pomerila Denis Žvegelj, predsednik Veslaške zveze
Slovenije, in Janez Benčina (v ospredju), predsednik OK svetovnega prvenstva. / Foto: Tina Dokl

Škofja Loka

Loški rokometaši jutri proti Trimu

Jutri, v soboto, bo v dvorani Poden na sporedu nova tekma
končnice državnega rokometnega prvenstva v skupini za na-
slov državnega prvaka. Ločani, ki so na zadnji tekmi pri Ci-
mosu v Kopru izgubili s 30 : 29, so se po tekmi pritožili, saj
so Koprčani zmagovalni gol dosegli po preteku igralnega
časa. Vendar pa vodstvo tekmovanja njihovi pritožbi ni ugo-
dilo, saj naj bi bil za zaplet kriv semafor oziroma sirena. Lo-
čani, ki so v domači dvorani v končnici že premagali ekipo
Celja Pivovarne Laško in Gorenja, tako jutri na domačem
parketu ob 20. uri gostijo Trimo. V. S.

Cerklje

Rokometaši Cerkelj v ligo višje

Jutri, 16. aprila, bodo tekmovanja končali rokometaši v dru-
gi državni ligi. Velik uspeh kluba je dosegla ekipa RK Cerklje
pod vodstvom trenerja Domna Likozarja, ki si je že zagoto-
vila napredovanje v 1. B ligo, kamor se uvrstita prvi ekipi na
lestvici. Jutri jih čaka le še tekma, ki bo dala odgovor, katera
ekipa bo prva in katera druga. Njihov nasprotnik bo namreč
RK Dol TKI Hrastnik. Tekma se bo v dvorani v Cerkljah za-
čela ob 19.30. M. B.

Kranj

Najmlajša vaterpolska reprezentanca v Dubrovnik

Po uspešnih igrah članske vaterpolske reprezentance, ki je v
Portu v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo premagala Portu-
galsko, mladinske, ki se je že uvrstila na letošnje evropsko pr-
venstvo, in reprezentance letnik 1997 čaka pomemben nastop
še reprezentanco letnik 1999 in mlajši. Ta odhaja na močan
mednarodni turnir v Dubrovnik, kjer bo nastopila na memori-
alnem turnirju "Tomo Vučenić", ki bo potekal ta konec tedna.
Trenerja reprezentance Primož Troppan in Uroš Kralj sta re-
prezentanco sestavila z igralci štirih slovenskih klubov. Repre-
zentanca bo tako v Dubrovniku nastopila v postavi David Ba-
sta, Matic Rahne, Jan Justin, Aljaž Troppan, Žiga Močnik,
Luka Ivušič (vsi Triglav), Rene Lep (Branik), Nik Bricman, Kri-
stan Lazar, Tim Štrkalj, Rok Rajčič (vsi Rokava Koper), Blaž
Briški, Matic in Martin Mihelič in Timi Ostrež (vsi Kamnik).
"Pred nastopom smo imeli enodnevne priprave v Kopru, ven-
dar tekmovalnega sistema še ne poznamo. Po naših poda-
tkih pa naj bi nastopilo kar enaindvajset evropskih ekip," je
pred odhodom v Dubrovnik povedal trener Uroš Kralj. J. M.

Ljubljana

Jutri na dobrodelni FORMAraton

Jutri, 16. aprila, bo v parku Tivoli potekal 3. tradicionalni do-
brodelni tek FORMAraton. Teči bo mogoče med 9. in 17.
uro. "Letos sredstva, zbrana s prireditvijo, namenjamo Zve-
zi prijateljev mladine, ki otroke iz socialno ogroženih družin
pelje na poletne počitnice," pravi organizator, naš nekdanji
uspešni smučar Jure Košir in vabi, da se mu pridružimo na
prireditvi, ki poteka pod geslom Vsak kilometer šteje - za
lepše poletje otrok. V. S.

Kranj

Kranjska karateista odlična na Slovaškem

Minulo nedeljo je v Bratislavi potekal mednarodni turnir v ka-
rateju, 31. velika nagrada Slovaške. Med okoli 550 udeleženci
iz dvanajstih držav sta v izredno močni konkurenci uspešno
nastopila tudi člana Shotokan kluba Kranj Danijel Rihtarič in
evropski mladinski prvak Juš Markač. Medtem ko je Juš v svo-
ji konkurenci do 76 kilogramov osvojil tretje mesto, se je iz-
redno izkazal Danijel, saj je v kategoriji do 75 kilogramov
zmagal tako v konkurenci mlajših članov kot članov. Ker je
bila to tudi izbirna tekma za uvrstitev na evropsko prvenstvo,
ki bo v maju v Nemčiji, bo Danijel kljub mladosti tam tudi
eden adutov naše članske karate reprezentance. V. S.

Domžale

Kadeti Domžal so državni košarkarski prvaki

V hali Komunalnega centra v Domžalah je potekal finalni
turnir državnega košarkarskega prvenstva za kadete. Na
koncu so bili najboljši prav gostitelji iz domačega Heliosa,
ki so v finalu s 74 : 68 ugnali Geoplin Slovan in se pred ti-
soč petsto gledalci veselili naslova državnih prvakov. Tretje
mesto so osvojili košarkarji Janč, ki so po podaljšku prema-
gali Krko (82 : 74). Najkoristnejši igralec turnirja je bil To-
maž Bolčina (Helios Domžale), najboljša peterka turnirja pa
so bili Tomaž Bolčina, Matic Rebec (oba Helios Domžale),
Jure Kopač (Geoplin Slovan), Jakob Stražar (Janče), Žiga Za-
težič (Krka). V. S. 

Vilma Stanovnik

Bled - Zimski športniki te
dni z zadnjimi mednarodni-
mi tekmovanji končujejo se-
zono, v lepem spominu pa
bo ostala tudi deskarju Pet-
ru Podlogarju z Bleda, saj se
je izkazal tako na domačih
kot pomembnih tekmova-
njih v tujini.

Peter, ki je sicer dijak 2.
letnika ekonomske gimna-
zije v Radovljici, je ves prosti
čas pozimi preživljal na tre-
ningih na Voglu, posledica
tega pa so bili tudi vedno
boljši rezultati. Tako je na
državnem prvenstvu na Ro-
gli, ki je štelo tudi za Evrop-
ski pokal v "big airu", zma-
gal tako v članski kot mla-
dinski kategoriji. Osvojil je
tudi naslov državnega prva-

ka v "slope style" med mla-
dinci.

Sicer pa je dober začetek
tekmovalne sezone Petru
nakazala že zmaga na Ev-
ropskem pokalu v "big
airu", ki je bila v začetku fe-
bruarja v Sarajevu. Na zad-
nji tekmi sezone v Italiji je
prejel pokal in medaljo kot
zmagovalec evropskega po-
kala v big airu.

"Sem član SBC Bled, de-
skarskega kluba na Bledu,
treniram pa že pet let. Nav-
dušil me je štiri leta starejši
brat Luka, ki se sam tudi
ukvarja z deskanjem, letos
pa je prevzel še vlogo trener-
ja. Deskanje v prostem slo-
gu se mi zdi zelo atraktivno,
predvsem uživam na skakal-
nicah. Poleti kombiniram
treninge s skoki v vodo, rol-

kanjem, za dobro motoriko
pa skrbim z obiskovanjem
trampolinov," pravi Peter, ki
ne skriva, da mu je trenutno
deskanje najpomembnejša
stvar na svetu in bi zato rad

na snegu preživel čim več
časa. Kot je v tem športu na-
vada, pa fantje veliko časa
posvetijo tudi fotografiranju
in snemanju atraktivnih
kratkih filmov. 

Peter uživa v atraktivnih skokih
Šestnajstletni deskar Peter Podlogar z Bleda je imel letos pestro in uspešno sezono, ki jo je kronal 
z zmago na evropskem pokalu v big airu.

Peter uživa v atraktivnih skokih, ki pa zahtevajo veliko 
treninga. / Foto: arhiv Petra Podlogarja 
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Kranj - V sodnem procesu
zoper domnevne preproda-
jalce droge Dejana Germa,
Ljuba Bremca, Dragana Sto-
janova in Stanislava Rahneta
so včeraj na kranjskem
okrožnem sodišču stranke
podale končne besede.
Okrožna državna tožilka
Marija Marinka Jeraj je
vztrajala pri obtožbi, da je
Germ v letu 2010 organizi-
ral mrežo preprodajalcev he-
roina, katere člen so bili so-
obtoženi in že pokojni Ru-
dolf Majcen. Ob tem je opo-
zorila, da je bil Germ pri svo-
jem početju izredno previ-
den. Heroin je skrival v goz-
dovih v okolici Valburge,
Moš, Rupe pri Kranju in
Češnjevka, kamor je prihajal
z različnimi avtomobili.
Vestno se je preobuval in
uporabljal rokavice. Tudi
preko svoje "delovne telefon-
ske številke" se je z odjemal-
ci dogovarjal skoraj izključ-
no preko SMS sporočil. "Do-
govarjali so se o času in kra-
ju srečanja, ne pa tudi o koli-
čini in ceni. Ti sta bili očitno
dogovorjeni že vnaprej," je
prepričana tožilka. Da so so-
obtoženi Bremec, Stojanov
in Rahne heroin preprodaja-
li naprej, po tožilkinem
mnenju dokazuje tudi dej-
stvo, da so od Germa v rela-
tivno kratkih, nekajdnevnih
intervalih kupovali večje ko-
ličine heroina - od dvajset do
petdeset gramov. 

Za prvoobtoženega Ger-
ma je tožilka nazadnje pred-
lagala zaporno kazen petih
let zapora. Za Ljuba Bremca,
specialnega povratnika, je

predlagala štiriletno zaporno
kazen, ker pa naj bi kazniva
dejanja storil v času preiz-
kusne dobe, je predlagala
tudi preklic pogojne obsod-
be ter izrek enotne kazni šti-
rih let in treh mesecev zapo-
ra. Stojanov, prav tako spe-
cialni povratnik, ki mu nobe-
na kazen ne pride do živega,
tako tožilka, naj bi za zapahi
prebil prihodnja štiri leta in
pol, medtem ko je bila za
Rahneta predlagana pogojna
kazen enega leta zapora v 
triletni preizkusni dobi.

"Sprejeti moramo dej-
stvo, da sodimo štirim od-
visnikom. In ni odvisnika,
ki ne bi občasno kupil ma-
mila tudi za svojega prija-
telja, sotrpina. Morda je
Germ v svojem življenju, v
katerem se je podal tudi na
pot odvisnika, občasno ku-
pil drogo tudi za prijatelja
in obratno, a od tožilstva
sem pričakoval, da bo ob-
tožbo dokazalo brez sleher-

nega dvoma," je dejal zago-
vornik prvoobtoženega Ed-
vard Bavcon in opozoril, da
tožilstvo v tej zadevi razpo-
laga samo s 24,81 grama
heroina, ki je bil zasežen
Rahnetu, in še tu se po nje-
govem mnenju po neki
čudni logiki pripisuje, da je
drogo kupil pri Germu. Nič
drugega ni bilo Germu za-
seženo, nikdar ni bil posnet
pri predaji mamil, čeprav so
ga kriminalisti sledili s spe-
cialno tehniko, posneli pa
so le, kako se je srečeval s
soobtoženimi, je povedal
odvetnik. Vse drugo so po
njegovem le domneve tožil-
stva, o katerih ne obstajajo
materialni dokazi. "Kje je ta
heroin, ki bremeni te vodje
mamilarskega klana? Imate
le par zavrženih rokavic in
PVC vrečk," se je spraševal
odvetnik Bavcon, zgrožen
nad strogimi kaznimi, ki jih
je predlagalo tožilstvo. Še
posebej zato, ker po njego-

vem mnenju obtožba ni bila
v ničemer dokazana. 

Sodi se odvisnikom, ne
pa preprodajalcem z drago-
cenimi urami na zapestjih
in zlatimi verižicami okoli
vratu, so za Bavconom po-
novili tudi ostali trije zago-
vorniki in predlagali izrek
oprostilne sodbe, ker ni bila
podana zadostna stopnja
verjetnosti oziroma storjena
dejanja ne ustrezajo pravni
kvalifikaciji iz obtožnice.
Končno odločitev bo sodni
senat razglasil danes. 

Lesce

Vandali uničili brunarico kinološkega društva

V noči na torek so vandali uničili brunarico na vadbenem
poligonu Kinološkega društva Lesce Bled. "V objektu ima-
mo shranjeno traktorsko kosilnico, s katero urejamo zeleni-
ce vadišča. Zraven pa so tudi ovire in rekviziti, ki jih uporab-
lja enota za šolanje psov reševalcev. K sreči smo imeli vrata
ojačana z debelim železjem, tako da jih niso mogli vdreti.
Zato so uničili celotno ostrešje. Vendar tudi na ta način niso
mogli nič ukrasti. O tem smo obvestili tudi policiste, ki so
hitro prispeli na kraj ter naredili zapisnik in fotografirali pri-
zorišče," je povedal inštruktor Jože Tomažin, ki dodaja, da
sta vadišči sicer ograjeni, a z možnostjo prehoda, zato si
društvo prizadeva za odkup zemljišča, na katerem so člani
v preteklih letih s prostovoljnim delom uredili površino,
zgradili objekte in tam opravljali svojo dejavnost. M. A.

Zagovornike obtoženih je višina predlaganih kazni presenetila (z leve): Dušan Csipoe, 
Aljoša Drobnič, Matjaž Markelj in Edvard Bavcon. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Lesce - Policisti naj bi v sre-
do popoldne pridržali An-
dreja Hartmana, ki ga jav-
nost pozna kot domnevnega
vodjo gorenjske heroinske
naveze, za kar je bil leta
2000 na kranjskem okrož-
nem sodišču obsojen na šti-
rinajst let zapora. Bitenjčan,
ki je že nekaj časa na pogoj-
nem prestajanju kazni, naj
bi v torek zvečer skupaj s tri-
desetletnim Medvodčanom
grdo pretepel lastnika piceri-
je Gala v Lescah Igorja Žem-
ljo, ki je zaradi zlomljenega
nosu in ličnice ter počenega

bobniča poiskal zdravniško
pomoč v ljubljanskem Kli-
ničnem centru. 

Na Policijski upravi Kranj
so potrdili, da preiskujejo
utemeljen sum storitve kaz-
nivega dejanja izsiljevanje.
"V torek v večernih urah
smo bili obveščeni, da sta
dva moška prišla k 41-letne-
mu oškodovancu na dom v
Lesce. Pri tem sta ga izsilje-
vala zaradi domnevnega dol-
ga in ga tudi pretepla. V na-
daljevanju sta ga odpeljala
tudi na dom enega izmed
osumljencev, nakar sta ga
po dejanju izpustila. Polici-
sti so z zbiranjem obvestil

ugotovili, da sta do oškodo-
vanca prišla 38-letni Kranj-
čan in 30-letnik iz Medvod,
oba povratnika kaznivih de-
janj. Takoj je stekla iskalna
akcija osumljencev. Nasled-
njega dne sta bila oba prije-
ta v Kranju: 38-letnik okoli
16.30 in 30-letnik okoli 21.
ure. Pri prijetju so poleg po-
licistov in kriminalistov PU
Kranj sodelovali tudi krimi-
nalisti PU Ljubljana in pri-
padniki Specialne enote Ge-
neralne policijske uprave,"
je sporočil tiskovni predstav-
nik PU Kranj Leon Keder.

Po neuradnih podatkih
naj bi Hartman od Žemlje

terjal večjo količino denarja.
Dobro obveščeni viri so po-
vedali, da po vsej verjetnosti
ni šlo za izterjavo resnične-
ga, ampak namišljenega dol-
ga, "dolžniško-upniški odno-
si" pa naj bi nastali še v času,
ko je imel Žemlja gostinski
lokal v bližini Hartmanove-
ga doma v Spodnjih Bitnjah. 

Kriminalisti so zoper oba
osumljenca odredili pridrža-
nje in ju bodo predvidoma
danes privedli k dežurni pre-
iskovalni sodnici. Zaradi
utemeljenega suma storitve
kaznivega dejanja izsiljeva-
nja jima grozi kazen zapora
od enega do osmih let.

Na podlagi prvega odstavka 89. člena Zakona o pacientovih pravicah
(Uradni list Republike Slovenije, št. 15/08) ter sklepa Vlade Republike
Slovenije (št. 18002-8/2008/11 z dne 7. 4. 2011) objavljam

JAVNI POZIV
za predlaganje kandidata za zastopnika pacientovih pravic

na območju Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj

I
1. Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list Republike Slovenije, št.

15/08) v prvem odstavku 89. členu določa, da zastopnike, do
imenovanja v skladu s 50. členom Zakona o pacientovih pravicah,
imenuje Vlada Republike Slovenije.

2. Javni poziv za predlaganje kandidatov se objavlja zaradi uresniče-
vanja Zakona o pacientovih pravicah.

II
1. Vlada Republike Slovenije poziva upravičene predlagatelje, da

vložijo kandidaturo za zastopnika pacientovih pravic. 
2. Na podlagi prejetih prijav bo Ministrstvo za zdravje oblikovalo 

predlog kandidatov za zastopnika pacientovih pravic izmed tistih,
ki bodo izpolnjevali pogoje, ter ga posredovalo v imenovanje Vladi
Republike Slovenije.

3. Kandidate predlagajo:
-   nevladne organizacije ali društva, ki delujejo na področju zdravstva

ali varstva potrošnikov, 
-   območni sveti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 
-   občinski sveti občin.
4. Zastopnik pacientovih pravic se imenuje za posamezno območje, ki

ga pokriva območni Zavod za zdravstveno varstvo.
5. Zbirajo se vloge za imenovanje enega zastopnika pacientovih 

pravic na območju Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj.
6. Za zastopnika pacientovih pravic se lahko imenuje oseba, vredna

zaupanja, ki ima socialne in komunikacijske sposobnosti ter uživa
strokovni in moralni ugled.

7. Za zastopnika pacientovih pravic je lahko imenovan kandidat:
-   ki je državljan Republike Slovenije,
-   ki obvlada uradni jezik,
-   ki ni pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora,
-   z najmanj visokošolsko izobrazbo in 
-   z najmanj desetimi leti delovnih izkušenj s področja prava, 

zdravstva, varstva potrošnikov ali pacientovih pravic.

III
1. Mandat zastopnika pacientovih pravic traja do imenovanja novega

zastopnika pacientovih pravic, vendar ne več kot pet let. Zastopnik
pacientovih pravic je lahko ponovno imenovan.

2. Zastopnik pacientovih pravic je upravičen do nagrade za svoje delo
in povračila dejanskih stroškov dela. 

3. Zastopnik pacientovih pravic opravlja svoje delo nepoklicno. Pri
svojem delu je neodvisen in samostojen, ravna častno, pošteno in
dobronamerno. Sedež zastopnika je na območnem Zavodu za
zdravstveno varstvo.

4. Strokovno in administrativno tehnično pomoč zastopniku zagotavlja
območni Zavod za zdravstveno varstvo.

IV
Predlagatelj mora predložiti naslednje podatke o kandidatu:
-   ime in priimek,
-   dan, mesec, leto in kraj rojstva,
-   stopnja izobrazbe ter poklic, za katerega je usposobljen,
-   stalno prebivališče,
-   dokazilo o izobrazbi in delovnih izkušnjah,
-   izjava kandidata, da pristaja na kandidaturo,
-   dokazilo o statusu nevladne organizacije oziroma društva,
-   kratka utemeljitev predloga,
-   kratek življenjepis,
-   dokazilo o državljanstvu,
-   potrdilo o nekaznovanosti.

V
1. Zbiranje prijav traja 30 dni od objave ponovnega javnega poziva.
2. Prijave s podatki iz IV točke predlagatelj posreduje z oznako "JAVNI

POZIV", na naslov Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
3. Nepopolnih predlogov Ministrstvo za zdravje ne bo upoštevalo. 
4. O izboru bodo izbrani kandidati obveščeni z odločbo v roku 45 dni

od poteka roka za sprejemanje prijav.

Borut Pahor
PREDSEDNIK

Danes bo znana sodba 
Sodi se odvisnikom, ne pa preprodajalcem, je včeraj v končni besedi na kranjskem sodišču zatrjevala
obramba. Tožilka za tri domnevne preprodajalce heroina zahteva večletne zaporne kazni, za enega
pa pogojno. 

Hartman naj bi pretepel gostinca
Andrej Hartman, pred enajstimi leti obsojen zaradi prometa z drogami, je bil v sredo pridržan zaradi
domnevnega izsiljevanja. 
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Aktualno Knjige in knjigoljubiZanimivosti

Nick Vujičić - fant brez rok in
nog, a z veliko volje do življenja

Po prvem maju se bodo
povečale možnosti za zaposlitev
v Avstriji. Stran 14

Stran 15
Sobotno dopoldne. Sedimo v dnevni sobi njegovih sorodnikov na Bledu. "Pa šta ste vi meni?" vpraša Nick, 28-letni fant avstralsko-srbskih
korenin, ki se je rodil brez rok in nog, a ima neizmerno voljo do življenja. Po krajši razpravi ugotovijo, da je Olga Arsov njegova sestrična v
drugem kolenu, Jovan Vujičić iz Ljubljane in Milan Vujičić iz Murske Sobote pa bratranca v drugem kolenu. Končno so se srečali! / Foto: Tina Dokl 

Damjan J. Ovsec: 
Praznovanje pomladi in velike
noči Stran 19

Študentka Safa Awidi iz Jordanije
prinaša na škofjeloško šolo
izkušnjo drugačnosti. Stran 16
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Aktualno

Jože Košnjek

Po prvem maju tudi v Av-
striji ne bo več omejitev za
zaposlovanje delavcev iz os-
mih članic Evropske unije, ki
so bile vanjo sprejete leta
2004. Med njimi je tudi Slo-
venija. To je zanjo, za njena

podjetja in za državljane
nova priložnost, čeprav že se-
daj kar precej Slovencev dela
v Avstriji, vendar so morali
za zaposlitev dobiti posebna
dovoljenja. Od začetka maja
naprej ne bodo več potrebna.
Ocene kažejo, da se bodo za-
radi tega slovenskim podjet-
jem izboljšali pogoji za pri-
dobitev večjih del v Avstriji in
za ustanavljanje novih podje-
tij, pri čemer je že sedaj Av-
strija ena od najbolj liberal-

nih držav v Evropski uniji.
Za Slovenijo je odprtje av-
strijskega trga delovne sile
pomembno tudi zato, ker gre
za sosednjo državo, ki sta do-
slej uspešno sodelovali na
gospodarskem in drugih po-
dročjih, ker v državi živi slo-
venska manjšina in ker Av-

strija krepko vodi med tujimi
naložbami v Sloveniji.

Pravna varnost in 
podpora podjetništvu

"Go Austria!" je slogan, ki
so ga za spodbujanje sodelo-
vanja z Avstrijo v bližajočih
se spremenjenih razmerah
izbrali Urad vlade za Sloven-
ce v zamejstvu in po svetu,
Javna agencija Republike
Slovenije za podjetništvo in

tuje investicije (Japti), minis-
trstvo za gospodarstvo, Go-
spodarska zbornica Slovenije
in Slovenska gospodarska
zveza v Celovcu. V ta namen
je bilo v Sloveniji že organizi-
ranih nekaj posvetovanj. Nad
sto predstavnikov slovenskih
podjetij, agencij, organizacij

in zbornic pa se je v torek
zbralo v Celovcu, kjer so se
jim pridružili tudi slovenski
minister za Slovence v za-
mejstvu in po svetu dr. Bošt-
jan Žekš, slovenski velepo-
slanik na Dunaju Aleksan-
der Geržina in slovenska ge-
neralna konzulka v Celovcu
Dragica Urtelj.

Udeleženci so slišali kar
precej koristnih napotkov in
opozoril, ki jih je treba upoš-
tevati v poslovanju v Avstriji.

Metka Urbas z ministrstva
za gospodarstvo je posebej
opozorila na priložnost sred-
nje velikih in malih podjetij s
sodobno tehnologijo. Vsaka
sprostitev je dobra, saj naša
podjetja v kriznih časih išče-
jo priložnosti na tujih trgih.
Pričakuje, da bodo, še pose-
bej v gradbeništvu in storit-
venih dejavnostih, kjer je v
Avstriji kriza blažja kot pri
nas, to izkoristila in bodo do-
bro pripravljena. Mateja Jarc
z Javne agencije za podjetniš-
tvo in tuje investicije je po-
nudila številne informacije v
tako imenovanem Izvoznem
oknu in možnosti sodelova-
nja pri poslovanju na tujem.
Maša Repež s Centra za kon-
kurenčnost Gospodarske
zbornice Slovenije je posvari-
la, da je treba za poslovanje v
Avstriji imeti urejeno doku-
mentacijo, spoštovati tam-
kajšnjo zakonodajo in plačati
zahtevane prispevke. Da je
Avstrija priložnost za Slove-
nijo zaradi sosedstva in
uspešnega razvoja naše drža-
ve v zadnjem desetletju, sta
menila tudi predstavnik
Obrtno podjetniške zbornice
Slovenije Marko Ocvirk in
predsednik uprave SID ban-
ke Sibil Svilan.

Avstrija je poslovnosti na-
klonjeno okolje, vendar je
treba biti v poslovanju profe-
sionalen in spreten, z najbolj
sposobnimi ljudmi. Avstrij-
ski potrošniki in partnerji so
zelo dobro obveščeni in pre-
vidni pri poslih in ne kupuje-
jo "mačka v žaklju", sta opo-
zarjala dobra poznavalca raz-
mer v sosednji državi pred-
sednik upravnega odbora
Zveze bank Feliks Wieser in
slovenski veleposlanik na
Dunaju Aleksander Geržina.
Ta je povedal, da gospodar-
sko zanimivi nista le Koro-
ška in Štajerska, ampak vsa
Avstrija, kjer nastajajo nova
poslovna središča, kot sta na
primer Linz in Bregenz. 

Udeleženci posvetovanja s
Koroškega so naštevali pred-
nosti zaposlovanja in poslo-
vanja v Avstriji. "Avstrija ima
eno najbolj atraktivnih sku-
pinskih obdavčitev v Evropi,
ko lahko matična družba v
Avstriji iz svojega dobička

poravna izgubo hčerinske
družbe v tujini. Pri dohodni-
ni se obdavčitev z najvišjo
stopnjo (50 odstotkov) začne
šele pri letnem dohodku nad
60 tisoč evrov, socialni pri-
spevki se obračunavajo
samo do maksimalne me-
sečne osnove 4200 evrov,
prav tako pa Avstrija nima
premoženjskega davka," je
povedal predsednik Sloven-
ske gospodarske zveze v Ce-
lovcu Benjamin Wakounig.
"Državna uprava in javne
službe pomagajo pri poslo-
vanju in omogočajo zelo hi-
tro ustanovitev podjetja, de-
žele in država pomagajo s
subvencijami, prav tako pa
se uspeva Avstrija zelo učin-
kovito predstavljati na tujem.
Slovenija ima pred drugimi
državami prednost, ker si
lahko pomaga z visoko izo-
braženimi Slovenci s Koro-
škega, ki poznajo domače,
avstrijske razmere, pa tudi s
svetovanjem naše zbornice,"
je še povedal. Na visoko raz-
vitost Avstrije in na veliko
donosnost sicer manjšega
trga z 8,3 milijona prebival-
cev, kjer je trgovina leta 2010
kljub krizi dosegla najvišjo
rast, znake rasti pa za razliko
od Slovenije kaže tudi grad-
beništvo, je opozoril Miran
Breznik, izvozni svetovalec

Avstrijske poslovne agencije
ABA, in pohvalil prave in hi-
tre ukrepe države. "Na poslo-
vanje v Avstriji se je treba do-
bro pripraviti in upoštevati,
da je Avstrija po kupni moči
četrta med državami Evrop-
ske unije s 30 tisoč evri na-
rodnega dohodka na držav-
ljana in med najhitreje razvi-
jajočimi članicami EU in v
svetu, saj je po produktivno-
sti takoj za Združenimi drža-
vami Amerike. Delavci so
motivirani, z visoko stopnjo
pripadnosti podjetju. Pravni
sistem je stabilen, saj so nje-
gove spremembe redke in
dobro premišljene," je pove-
dal Breznik in opozoril, da
so avstrijski delavci socialno
varnejši tudi zaradi štirinaj-
stih letnih plač, kar je dodat-
na obveznost delodajalcev.
Za Andreasa Griesslerja z
Razvojne agencije Koroške
pa je pomembna prednost
Koroška lega in velika vlaga-
nja v razvoj, kjer je Koroška
tretja med avstrijskimi zvez-
nimi deželami, obnovljivi
viri energije in okolje, stroj-
ništvo in inženiring, elektro-
nika, logistika, informacijska
tehnologija, lesarstvo in pa-
pirništvo, obdelava in prede-
lava kovin ter turizem pa so
panoge, kjer so možnosti
tudi za Slovenijo. 

Avstrija 
je priložnost 
za sposobne
Možnosti za zaposlitev v Avstriji ali za ustanavljanje podjetij se bodo po 
prvem maju povečale, vendar poznavalci avstrijskih razmer opozarjajo, da
sta trg in potrošnik zelo zahtevna, zato uspevajo le najboljši. Gostje na torkovem pogovoru v Celovcu

"Slovenska podjetja so že doslej lahko
delala v Avstriji, razen v gradbeništvu,
vrtnarstvu, v negi na domu in v 
obdelovanju kamna. Tu je bilo potrebno
posebno dovoljenje. Po novem ne bo
več potrebno, obvezni pa bodo v 
nemščino prevedeni dokazi o delavčevi
kvalifikaciji, ki jih bo ta moral imeti
vedno pri sebi, o zaposlitvi in podjetju,
pri katerem je zaposlen. Pri 
kvalifikacijah se utegnejo pojaviti 
nekateri problemi, saj na primer v 
Sloveniji nimamo naziva "baumaistra"
ali gradbenega mojstra, ki je lahko v
Avstriji hkrati v vlogi arhitekta in vodje
gradbišča. Upoštevati moramo, da je
treba v Avstriji za vsakega delavca v
gradbeništvu dodatno plačati 30 evrov
na dan, kar utegne biti za nekatera
podjetja problem." 
(Maša Repež, Gospodarska zbornica Slovenije) 

"Pri delu v Avstriji je treba razlikovati, ali se bo slovenski delavec
zaposlil pri avstrijskem podjetju ali pa bo šel kot inštalater delati
na Koroško ali Štajersko. V tem primeru bo moral dan ali dva
pred začetkom dela prijaviti svojo dejavnost na ustreznem uradu,
ki še ni določen. Ko se bo prijavil, bo lahko delal, vendar bo 
moral imeti v primeru inšpekcijskega nadzora pri sebi ustrezna
dokazila, da je v Sloveniji socialno zavarovan, da ima kvalifikacijo
in obrtniško spričevalo. Dogovori o potankostih še potekajo, zato
bo na začetku verjetno poskusno obdobje. Ustanovitev podjetja,
plačilo ustanovnega kapitala in uspešno poslovanje je interes 
Avstrije in tu bo treba spoštovati naše zakone. Nekaj omejitev pa
je v primeru gradbišča v Avstriji. Če je odprto 183 dni ali nad pol
leta, mora izvajalec plačati v Avstriji vse davke in socialne dajatve.
Računam, da bo sprostitev zaposlovanja pozitivno vplivala na 
sodelovanje med državama in da se bo na avstrijskih gradbiščih
znova govorilo tudi slovensko, saj avstrijski delodajalci zelo 
spoštujejo delavce iz Slovenije." 
(Benjamin Wakounig, predsednik Slovenske gospodarske zveze iz Celovca)

Maša Repež, Gospodarska
zbornica Slovenije

Andreas Griessler, 
Razvojna agencija Koroške

Benjamin Wakounig, 
Slovenska gospodarska zveza
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Zgodba

Klavdija Prosenc

Nick Vujičić, 28-letni fant
avstralsko-srbskih korenin, je
končno prišel tudi v Slovenijo.
Še v torek mi je Steve Telze-
row, eden od organizatorjev,
namignil: "Nick je prišel v Slo-
venijo delat, Nick tu ni na po-
čitnicah, a si bo vendarle vzel
tudi nekaj časa, da spozna
svoje sorodnike."

Je odličen motivator, čudo-
vit in topel sogovornik, ki je v
teh dneh neutrudno delil upa-
nje, odgovarjal na novinarska
vprašanja in bil na voljo vsako-
mur, ki si je želel objema po
nastopu, a v četrtek se zalomi.
"Ne morem več, odpovej, pro-
sim, vse intervjuje, moram
počivati, v soboto me čaka ve-
lik nastop v Ljubljani," je pri-
znal Stevu, ki je še dodal: "Nič
čudnega, nekaj takšnega sem
pričakoval, to je prehud tem-
po še za zdravega človeka."
Vzel si je dan počitka, nato pa
nadaljeval s polno paro. Zdi
se, da ga nič ne more ustaviti. 

Nastopi sobotno dopoldne.
V popolni tajnosti Nick obišče
Bled. Na dvorišču hiše na Ble-
du, kjer domuje gospa Olga
Arsov z družino, njegova se-
strična v drugem kolenu, vla-
da prijetno vzdušje. Gospa
Olga je navajena sprejemati
obiskovalce, saj v hiši na Ble-
du domuje Binkoštna cerkev
in društvo Doulos, društvo za
svetovanje in pomoč odvisni-
kom in njihovim svojcem. A
tokratno srečanje bo nekaj po-
sebnega. Prvič bodo srečali
Nicka Vujičića, Nicka, o kate-
rem so tako zelo veliko pre-
brali, Nicka, ki navdihuje šte-
vilne ljudi po svetu, "on je
naša kri", rečejo ponosno vsi v
en glas.

Vsi po malem pa se sprašu-
jemo, kakšen je Nick v resni-
ci? Nas bo spravil v zadrego,
se bomo znali obnašati, nas
bo začarala njegova energija,
njegov nasmeh? Končno pri-
pelje avto na dvorišče in iz nje-
ga stopi tudi Nick z Bryanom
Carterjem, ki je eden izmed
treh Nickovih spremljevalcev,
ki so ob njem dan in noč. Tre-
nutek zadržanosti, trenutek

"ne vem, kako naj se obna-
šam, kam naj gledam", izgine
v trenutku, ko zaslišimo 
Nicka in njegov: "Give me a
hug, it's OK, give me a hug.
No worries man!" (Objemi
me, daj objemi me, bodi brez
skrbi.) 

Druščina veselo klepeta in
zdi se, kot da so se nazadnje
srečali pred kakšnim mese-
cem, ne pa, da se vidijo prvič.
Nato besedo prevzame gospa
Olga in zbrane povabi na kavo
in kremne rezine, ki jih je spe-
kla po receptu babice. Pogo-
vor kaj hitro nanese na ribiči-
jo, saj je Nick strasten ribič,
zato mu Jovan, njegov bratra-
nec v drugem kolenu, ki živi v
Ljubljani, tudi obljubi, da ga
bo prihodnjič, ko pride, odpe-
ljal lovit ribe. Tokrat ne bo nič,
saj Nick potrebuje posebno
palico, ki jo lahko upravlja
sam s pomočjo svojih dveh
prstov. "A ti pecaš?" mu odgo-
vori Nick v skorajda tekoči
srbščini. Tudi sicer si Nick po-
maga z angleščino le, ko išče
kakšno besedo. Okrog njega
so zbrani vsi bratranci in ses-
trične v drugem kolenu z
otroki, ki živijo v Sloveniji. Iz
Murske Sobote je prišel go-
spod Milan Vujičić z družino,
iz Ljubljane gospod Jovan Vu-
jičić, blejska gostiteljica pa je
gospa Olga Arsov. Družina je
na prvem mestu, poudari go-
spa Olga, Jovan pa doda, da ni
dneva, ko se ne bi slišali, tudi
z drugimi prek luže. "Za nje-
ga smo vedeli, ampak ne tega,
da je brez rok in nog. To smo
izvedeli kasneje. Potem je on
sam začel spraševati po svojih
koreninah, potem smo stopili
v akcijo, zdaj ga pa imamo," z
navdušenjem pove gospod
Milan. 

"Največ kontakta imamo z
njegovo teto Miro iz Avstrali-
je, Nick pa živi pri čiki Voji v
Kaliforniji, ki je pred časom
umrl," mi sorodstvene vezi
razloži gospa Olga. Sproščen
klepet se nadaljuje in iz Nicka
privre: "Ja sam jako sretan, što
ste svi believers!" Tudi sicer je
vera v Boga njegovo vodilo.
"Nisem upanje, Nick Vujičić
je samo človeško bitje iz mesa

in krvi, ima svoje vzpone in
padce, lahko navdihne mno-
ge, a pravi navdih in pravo
upanje je Bog, on te ne bo ni-
koli razočaral."

Nick s svojim pozitivnim
pristopom do življenja priteg-
ne mnoge. Kdo pa navdihuje
njega?  "Ime mu je Phill
Toth, prihaja iz Kalifornije,
pri 22 letih pa je ugotovil, da
ima amiotrofično lateralno
sklerozo (ALS), kar pomeni,
da so mu počasi začele odpo-
vedovati mišice po vsem tele-
su in ni bilo stvari, s katero bi
lahko prelisičil bolezen, smrt
se je zdela tako zelo blizu. Na-
mesto da bi se smilil sam
sebi, je naredil spletno stran
(http:// www.philtoth.com/),
da bi spodbujal druge. Mislil
sem si, če on lahko navdihuje
ljudi po vsem svetu, kaj bom
naredil sam? Lahko se premi-
kam sam, zdrav sem, nič me
ne boli, z mano je vse v redu,
zato sem začel tudi sam kot
Phill voditi motivacijske delav-
nice. Pravzaprav boste še več
lahko izvedeli v knjigi, ki sem
jo napisal in bo v Sloveniji iz-
šla julija." Nato pa še samoza-
vestno doda: "A ko mi je za-
res težko, se obrnem k
Bogu."

Ljudje se še vedno zelo tež-
ko sprijaznijo z drugačnostjo.
Invalidi na vozičku jih še ved-
no spravljajo v neroden 
položaj, ne vedo, kam naj gle-
dajo, kako naj se obnašajo.
"Ja, res je, tudi sam velikokrat
čutim to, a upam, da sem
tudi sam nosilec sprememb,
ki se bodo morale zgoditi v
družbi. Čas je, da otroke s po-
sebnimi potrebami nehamo
skrivati po domovih, čas je, da
zaživijo dostojno življenje,
čas je, da jih družba sprejme
medse. Čas je, da spoznamo,
da so tudi invalidi enakoprav-
ni člani družbe, ki nas lahko
veliko naučijo," pravi Nick.

Na sprehodu po blejski pro-
menadi so se sorodnikom
svetile oči. Nick ni bil nemo-
čan fant na vozičku brez nog
in rok, bil je izredno karizma-
tičen fant, ki življenje zajema
z veliko žlico in ki nas lahko
marsičesa nauči. 

”Nisem upanje, 
Nick Vujičić je 
samo človeško bitje
iz mesa in krvi”
Sobotno dopoldne. Sedimo v dnevni sobi njegovih sorodnikov na Bledu.
"Pa šta ste vi meni?" vpraša Nick, fant, ki se je rodil brez rok in nog, a ima
neizmerno voljo do življenja. Po krajši razpravi ugotovijo, da je Olga Arsov
sestrična v drugem kolenu, Jovan Vujičić iz Ljubljane in Milan Vujičić iz
Murske Sobote pa bratranca v drugem kolenu. Končno so se srečali!

Tako slovesno je bilo ob prihodu. Prvi so ga pozdravili sorodniki z Bleda. / Foto: Tina Dokl

Nick in Luka sta se zapletla v klepet o rock zvezdah in koncertih, medtem pa so izginevale
slastne "kremšnite". / Foto: Tina Dokl

Končno je Nick spoznal vse sorodnike, ki živijo v Sloveniji. Z leve proti desni, zadaj: 
Andreja Hajdinović Arsov, Olga Arsov, Dana, Luka, Jovan in Milan Vujičić, spredaj: Denis 
Arsov, Patrik, Nick, Tina Vujičić in Peter Arsov / Foto: Tina Dokl
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Zanimivosti

Danica Zavrl Žlebir

"Nisem nuna, ruto pa prav
tako kot nune nosim iz ver-
skih razlogov," je na prosto-
dušna vprašanja najmlajših
učencev v Osnovni šoli Škof-
ja Loka - Mesto odgovarjala
Safa' Awidi, dvaindvajsetlet-
na študentka angleške litera-
ture iz Jordanije, ki v tej šoli
sodeluje v projektu Kulturno
povezovanje. Učence višjih
razredov je zanimalo, kako
številne so družine v Jordani-
ji, kako je, kadar koga zaloti-
jo z mamili, ali ima Safa ne-
mara že fanta in podobno, s
čimer mladi želijo razjasniti
skrivnosti življenja v tujih,
zanje eksotičnih deželah. In
ravno v tem je tudi smisel
projekta Kulturno povezova-
nje: v zmanjševanju kultur-
ne nestrpnosti in sprejema-
nju drugačnosti, nam pove-
do ravnateljica šole Doris
Kužel in sodelavki v projektu

Elizabeta Proj in Barbara Šo-
lar Jerič. "Safa prisostvuje pri
pouku in drugih dejavnostih
na šoli, pri razrednih urah,
interesnih dejavnostih, ob
športnih dnevih, v podaljša-
nem bivanju in različnih
drugih dejavnostih," povedo
sogovornice. "Pripravila je
predstavitev za učence o svo-
ji državi, kulturi in običajih.
Učenci so jo zelo lepo spreje-
li, v srečanjih z njo pa se sez-
nanjajo z drugo državo, kul-
turo in jezikom, kar nedvo-
mno pripomore k sprejema-
nju drugačnosti. Učenci, še
posebej tisti iz višjih razre-
dov, s Safo delijo izkušnje ter
ugotavljajo razlike in podo-
bnosti med državama."

"V Slovenijo sem prišla, ne
da bi kaj dosti vedela o njej.
Nasprotno, Slovenijo so mi
odsvetovali, češ to je bivša Ju-
goslavija, tam imajo opravka
z drogami, ugrabili te bodo ...
Vendar sem kmalu videla, da

je Slovenija daleč od tega, de-
žela je zelo lepa, ljudje pa pri-
jazni, tako da sem se hitro
vživela," je o svojem bivanju
v Sloveniji povedala Safa. "Iz-
kazalo se je, da je to ena mo-
jih najboljših življenjskih od-
ločitev. Mlad človek si domiš-
lja, da mnogo ve in je tudi
osebnostno že dovršen, iz-
kušnja bivanja v tujini pa mu
pokaže, da se mora še veliko
naučiti, zato bi vsakomur
svetovala takšno učenje v tu-
jini." Enako, kot se je Safa
pred odhodom v Slovenijo
srečala s predsodki o njej,
tudi o Jordaniji vlada več
predsodkov. "Ne, v Jordaniji
ni vojne, Jordanci nismo te-
roristi in v šolo ne prihajamo
s kamelami. Bi pa rada jaha-
la kamelo," se smeje mlada
študentka, doma iz glavnega
jordanskega mesta, ki opaža
tako podobnosti kot razlike v
življenju doma in v Sloveniji.
Safo so navdušili slovenski

ljudje in pokrajina. Pravi, da
jo najbolj veseli, da nam v
Sloveniji ni kaj dosti mar, če
je nekdo drugačen, v njeni
deželi so na to veliko bolj po-
zorni. Dežela pa je sploh nav-
dušujoča, pravi. Ogledala si
je je že lep kos in ko je bila na
obisku na Madžarskem, je
lahko primerjala sosednji dr-
žavi. Slovenija se ji je zdela
lepša, bolj razgibana. Tako
kot ona posreduje spoznanja
o Jordaniji škofjeloškim
učencem (te je še posebej za-
nimala arabska pisava od
leve proti desni, Safa je v
arabščini napisala tudi njiho-
va imena), tudi sama spreje-
ma iz slovenskega okolja.
Naučila se je nekaj besed, po-
imenuje številke, zna naroči-
ti hrano ... Sicer pa je njen
občevalni jezik angleščina. V
smehu pravi, da po poldru-
gem mesecu, odkar je v Slo-
veniji, celo angleško govori s
slovenskim naglasom.

Safa prinaša izkušnjo drugačnosti
Zakaj nosiš ruto, si morda nuna? Ali z njo tudi spiš? Ali v vaši državi prihajate v šolo s kamelami?
Takšna in podobna vprašanja so naslavljali na jordansko študentko Safo' Awidi šolarji v škofjeloški
osnovni šoli Mesto, kjer mladenka gostuje v okviru projekta Kulturno povezovanje v sodelovanju s
študentsko organizacijo AIESEC.

Safa' Awidi, študentka iz Jordanije v Škofji Loki
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Safa je v Slovenijo prišla v okviru 
projekta Kulturno povezovanje v
sodelovanju s študentsko organizacijo
AIESEC, ki vključuje študente iz 110
držav sveta. Partnerji projekta so šole
in vrtci, pove koordinator Matej Pešec
iz lokalnega odbora AIESEC v Kranju,
ki ima trenutno v gorenjskih šolah
šest študentov iz tujine, in sicer iz 
Armenije, Brazilije, Rusije, Kazahstana
in Indije. Študentje prebivajo v štu-
dentskem domu v Kranju, od tod pa
odhajajo na "delo" v šole in vrtce v
Škofji Loki, Kranju, Bledu in Tržiču.
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Na robu

SODNA KRONIKA TEDNA

ČRNA KRONIKA TEDNA

Prejšnji teden štirje
mrtvi
Na slovenskih cestah so se v minulem tednu (od
4. do 10. aprila) zgodile štiri prometne nesreče,
v katerih so umrle štiri osebe. Letos je na cestah
umrlo že 29 oseb, v enakem obdobju lani pa 26,
so sporočili z Generalne policijske uprave. Za
večjo varnost na naših cestah bodo jutri med 9.
in 13. uro pred nakupovalnim centrom Mercator
Primskovo v Kranju pripravili preventivno
prireditev "Vaša izkušnja - vaš nasvet - varno v
življenje". Namenjena je predvsem motoristom.

Damjana Šmid

moj pogled

Bojim se, ko oči pretepa mamico (2)

Časi naj bi bili takšni, da po-
stajamo ljudje vedno bolj ne-
strpni, nasilni. Bolj kot raz-
mišljam o tem stavku, manj
verjamem vanj. Čeprav bi do
nedavnega še dala roko v
ogenj, da to drži. Kdo določa
stopnjo nasilja? Vsak posa-
meznik. Vsak izmed nas je ti-
sti, ki se mora v danem tre-
nutku odločiti, kaj bo storil in
kakšne bodo posledice njego-
vega dejanja. To, kar onemo-
goča odgovornost pri tem, pa
je: naše pojmovanje nasilja,
toleranca do nasilja, iskanje
izgovorov za nasilno vedenje,
nasilje kot sredstvo za reševa-
nje konfliktov in ukrepanje
ob nasilju. Ne moremo pre-
vzeti odgovornosti za deja-
nja, dokler smo prepričani,
da klofutanje, brcanje, besed-

no nasilje niso nasilna deja-
nja. Kje je meja? Prestavili
smo jo sami od sebe, kot živa-
li, ki sledijo svojemu nagonu.
V podivjanem krdelu nihče
ne izstopa, če nekoga pomen-
dra pod seboj. To ni nič takš-
nega ... to ni nič hudega.
Samo enkrat ji je razbil če-
ljust? Čeprav je veliko govora
o ničelni toleranci, smo še da-
leč, daleč, daleč od nje. Bolj
ko o njej govorimo, bolj nam
vsakdanji dogodki potrjujejo,
da se nam odmika. Nasilnež
ne more prevzeti osebne odgo-
vornosti za svoja nasilna de-
janja, če mu izgovore kar po-
lagamo na jezik. Časi so
takšni. Stres, brezposelnost,
napetost, finančne stiske
sprožajo nasilne reakcije.
Mar res? Če to res drži, ali

potem vsi brezposelni, bolni
in tudi podjetniki, ki se borijo
za svoj obstoj, pretepajo svoje
partnerje in otroke? Ali smo
si to zamislili za izgovor
samo za tiste, kot jim radi re-
čemo "iz socialnega dna"? Ni
potrebno vztrajno slediti
dnevnim dogodkom, da ugo-
tovimo, da je nasilje doma
tudi pri eliti. Le malo bolj
prekrito je, malo bolj na dnu
..., vsaj do takrat, ko ga ne
najdejo novinarji. Predaleč
smo šli z izgovori in z vsem
skupaj. Vsak lahko vsakogar
pošlje v tri p..., vsak lahko
dobi svojih pet minut slave
na radiu in televiziji, da si le
upa reči, pljuvati, pokazati,
kaj si upa. Dovolj izgovorov
je bilo. Družba je taka.
Družba ste vi, jaz, vsi. 

... ''Zakopala sem obraz v
mehkobo puloverja, z roko
sem mu segla za vrat, ga
poljubljala in stiskala k
sebi, kot da ga nisem vide-
la pol stoletja, ne le nekaj
tednov. 
"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 obsojajte me, če povem,
da sem se začela jokati, pri
tem pa sem mu dovolila,
da me je objel okoli ra-
men.''
... ''Tisto popoldne sem
bila lačna njegove bližine,
malo mi je bilo mar za
drobne signale, ki so se
prebujali v glavi. Z odloč-
no kretnjo sem jih porinila
vstran in dovolila strasti,
da me je prevzela in poto-
pila vase. Toliko sem še
bila prisebna, da sem zagr-
nila okna, kajti nisem žele-
la, da bi videl moj trebuh,
ki je zaradi številnih pic in
hamburgerjev žalostno
spremenil svojo podobo.
Ko sva, enkrat proti polno-
či, obležala drug zraven
drugega, sem si želela le
tega, da bi se naspala. 
Morda je slutil, da ni vse
tako, kot bi moralo biti, ne
vem, kajti proti jutru, bila
je še trda tema, sem spet
začutila njegove ustnice na
sebi. Drsele so po topli
koži do najbolj skritih ko-
tičkov, kjer so za hip obsta-
le in me nežno ljubkovale
toliko časa, da sem ga v
solzah prosila, naj ne od-
neha, kajti če bi, bi me ne-
potešenost porinila v blaz-
nost in neskončno preda-
nost njegovim dotikom.
On je bil tisti, ki je vstal
prvi, pripravil mi je zajtrk
(med, maslo, kruh s seme-
ni in vroče mleko) ter mi
ga prinesel v posteljo. Ni-
kamor se mi ni mudilo.
Skupaj sva pojedla in se
smejala smešnicam, ki so
jih predvajali na nekem tv-
programu. Bilo je maloda-
ne kot v raju. Manjkali so
le angelčki, ki bi igrali na
fanfare. 

'Danes bom s teboj, sploh
ne bom šel v pisarno,' mi
je oznanil, ko je dvignil
pladenj, da ga odnese v ku-
hinjo.
Razveselila sem se. Vse-
eno pa si nisem mogla kaj,
da ga ne bi vprašala, ali
greva skupaj v mesto, ker
je bil hladilnik že na pol
prazen.
Ko se je vrnil k meni, je
zlezel pod odejo in me
stisnil v svoj objem. Zaprla
sem oči in se predala nje-
govim rokam. Minevale so
ure, midva pa sva še zme-
raj ležala v postelji in uži-
vala.
Ko je končno zadremal,
sem lahko malo bolj trezno
razmišljala. Čudno se mi je
zdelo, da se mu ni nič mu-
dilo za računalnik. Prej je
nenehno sitnaril, da mu je
škoda vsake minute, ki je
ne posveti svojim stran-
kam. Narahlo sem dvignila
rjuho. Stegnila sem roko
proti omari, da bi pogleda-
la, koliko je ura. Njegov
mobitel je bil ugasnjen.
Mrtev. Čudno ...
Naslonila sem se na komo-
lec in ga opazovala. Zame
je bil najlepši moški, kar
sem jih kdaj spoznala. Pre-
budila sem se zarana, on je
bil obrnjen proti oknu in
slišala sem, da je narahlo
smrčal. Neslišno sem se iz-
muznila s kavča, in, še vsa
omotičena, odmotovilila v
kopalnico. Voda, ki je stekla
po koži, me je zbistrila in
spravila k pameti. Vsaj upa-
la sem, da je bilo tako.
'Ali greš danes v službo?'
je zaklical Toni, ki se je v
tem času, ko me ni bilo, že
prebudil.
Prikimala sem in se zlaga-
la, ne da bi imela vsaj malo
slabe vesti.

Med nama je veljal tihi
sporazum, da takrat, ko v
kopalnici zapreva za seboj
vrata, pomeni, da greva na
stranišče in da ne želiva,
da naju drugi moti.
Slekla sem se in se gledala
v ogledalo, ki je pokrivalo
večji del stene zraven tuš-
kabine. Nisem se slepila.
Vame je zrla ženska, stara
pol stoletja, z gubicami
okoli ust, oči in po vratu.
Življenje mi ni prizanaša-
lo, vsaka bolečina, ki je
oplazila mojo dušo, je na
obrazu pustila neizbrisne
sledi. Naslonila sem se na
poličko in se povsem resno
vprašala, zakaj, za vraga, je
Toni z menoj?! Oblekla
sem si hlačni kostim, da
sem si lahko nadela tudi
puli. Okoli ovratnika sem
si zavezala ruto v medlo
zeleni barvi. Toni mi je po-
magal obleči plašč, v pre-
dalu je poiskal rokavice in
mi jih ponudil. Radoved-
nost mi ni dala miru, mo-
rala sem ga vprašati, kaj bo
počel čez dan. Pogledal me
je in me pobožal s svojimi
smejočimi očmi, ter dejal,
da bo delal. Poljubila sva
se, potem pa sem stekla
skozi vrata. Imela sem ob-
čutek, da mi je v lastni hiši
gorelo za petami. Zelo od-
ločno sem zapeljala do pr-
vega Rent a car servisa na
Vrhniki. Položila sem kav-
cijo in že čez petnajst mi-
nut sem se odpeljala v čr-
nem cliu, povsem neopaz-
nem, saj je bilo podobnih
na cesti nič koliko. Parki-
rala sem nasproti vhoda v
svojo hišo, poltovornjak
mojega soseda me je prak-
tično v celoti zakril. Želela
sem vohuniti za njim ..."

(se nadaljuje)

Milena Miklavčič

usode

Piše: Simon Šubic

Obsodili preprodajalce
kokaina
Na ljubljanskem okrožnem sodišču so obsodili
dvanajsterico, ki se je na območju Ljubljane 
ukvarjala s preprodajo kokaina. Tožilstvo jih je
sprva obtoževalo, da so sodelovali v hudodelski
združbi, v kateri je imel vsak točno določeno 
vlogo, a je kasneje ta očitek umaknilo. 
Kriminalisti so zoper obtožene v 
predkazenskem postopku izvajali številne
prikrite ukrepe, od tajnega opazovanja in 
nadzora elektronskih komunikacij do
navideznega odkupa droge in delovanja tajnih
policijskih delavcev. Obramba je na ta način
zbrane dokaze označila za nezakonite, vendar ji
sodni senat ni prisluhnil. V zaključni akciji so
jim policisti zasegli pol kilograma kokaina,
količina zasežene droge pa bi morda bila še 
večja, če ne bi bili osumljeni s strani sodne
uslužbenke, ki je imela dostop do zaupnih 
podatkov, opozorjeni, da jih preiskuje policija.
Uslužbenki bodo zato sodili posebej zaradi 
izdaje tajnih podatkov. 

Moril iz maščevanja
Na mariborskem sodišču sodijo 54-letnemu
Danilu Žormanu, ki naj bi 17. novembra lani z
nizkotnimi nagibi umoril 55-letno Branko S.,
poročajo mediji. Razlog za umor naj bi bila
maščevanje in ljubosumnost, obtoženemu pa za
kruto dejanje grozi do trideset let zapora. 
Tožilstvo navaja, da je obtoženi sredi 
popoldneva vstopil v stanovanje, v katerem je
imela 55-letna oškodovanka masažni salon.
Okoli vratu naj bi ji zategnil ruto in jo začel
daviti, kasneje pa naj bi ji v usta zatlačil še 
papirnate brisače. Mrtvo žensko je dve uri 
kasneje našel njen sin. Žorman je v 
predkazenskem postopku policiji najprej 
podrobno opisal svoje dejanje, kasneje pa je 
izjavo preklical, ker da jo je podal brez 
prisotnosti odvetnika, obtožbo pa zavrača tudi
na sodnem procesu. Zunajzakonski partner
pokojnice je na sodišču obtoženega označil za
psihopata, kar je slednji označil za žaljivo
trditev.

petek, 15. aprila 2011

Pasti interneta

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

Jože Košnjek

med sosedi
To je bil naslov recitatorske-
ga in glasbenega večera po-
ezije koroškega slovenskega
pesnika Janija Oswalda, ki je
bil rojen leta 1957 v Celovcu
in je po končani slovenski
gimnaziji v Celovcu študiral
pravo, sedaj pa dela kot jurist
na Dunaju, s katerim so se
pretekli teden začeli 9. Koro-
ški kulturni dnevi v Ljublja-
ni. Večer v Viteški dvorani
Križank je bil nekaj posebne-
ga, saj so ga oblikovali pesnik
Jani Oswald sam, bralec in
igralec Dietmar Pickl in glas-
beniki Primus Sitter, Stefan
Gferrer in Emil Krištof. O
pomenu kulturnih dni so go-
vorili slovenski minister za
Slovence v zamejstvu in po
svetu dr. Boštjan Žekš, pred-
sednik Društva slovensko-
avstrijskega prijateljstva Lov-
ro Sodja in v imenu kultur-
nih organizacij Slovencev na

Koroškem poslovodja Slo-
venske prosvetne zveze dr.
Janko Malle. Kulturni dnevi,
ki jih organizira Društvo
slovensko-avstrijskega prija-
teljstva iz Ljubljane, bodo
končani drevi, ko bo ob 19.
uri v Kozinovi dvorani Slo-
venske filharmonije koncert
koroških pesmi in glasbe Ko-
roški pušeljc. Nastopila bosta

mešani pevski zbor Danica
iz Št. Primoža pod vodstvom
Stanka Polzerja in Trio Koro-
tan s pevskim kvartetom.
Med tednom so v Ljubljani
igrali lutkarji iz Šmihela igri-
co Radovan, slikarka Zorka
L. Weiss je imela razstavo na
Ljubljanskem gradu, v dvo-
rani Svetovnega slovenskega
kongresa v Ljubljani pa so

predstavili štiri nove knjige o
zgodovini in kulturi Sloven-
cev na Koroškem. 
V Celovcu in na Dunaju pa
so se nadaljevala pogajanja o
merilih za postavitev dvoje-
zičnih krajevnih tabel. Koli-
ko jih bo, še ni znano. Orga-
nizacije Slovencev na Koro-
škem, še posebej pa Narodni
svet, niso zadovoljne s stališ-

čem deželne in zvezne vlade,
da so do dvojezičnih tabel
upravičeni kraji, v katerih je
najmanj 17,5 odstotka Slo-
vencev, teh pa naj bi bilo naj-
več 160. Narodni svet in nje-
gov predsednik dr. Valentin
Inzko vztrajata na nižjem od-
stotku in postavitvi vsaj 175
dvojezičnih krajevnih tabel,
kar sta koroški deželni glavar
Gerhard Doerfler in državni
sekretar Josef Ostermayer si-
cer zavrnila, vendar pogaja-
njem nista zaprla vrat. Pri-
pravljenost za nadaljevanje
pogajanj, ki so redka prilož-
nosti za rešitev tega vpraša-
nja, pozdravljajo tako v Slo-
veniji kot tudi večina politi-
kov na Koroškem, na veliko
priložnost pa je opozoril tudi
predsednik Republike Av-
strije dr. Heinz Fischer, ki je
v nedeljo sprejel predstavni-
ke koroških Slovencev. 

Miha Naglič

Kaj vam pomeni velika noč?
Ker od vas, spoštovanih bral-
cev, v trenutku nastajanja
tega zapisa ne morem dobiti
odgovorov, povzemam tiste,
ki jih v svoji monografiji
Praznovanje pomladi in veli-
ke noči navaja ugledni slo-
venski etnolog, kulturni in
umetnostni zgodovinar, pu-
blicist Damjan J. Ovsec. Gre
za anketo iz leta 1997 (pol-
drugo desetletje pozneje od-
govori najbrž ne bi bili bistve-
no drugačni), v kateri so na
vprašanje, kaj vprašanim po-
meni velika noč, dobili na-
slednje odgovore: družinski
praznik (46,3 odstotka), spo-
min na Kristusovo vstajenje
(19,2 odstotka), tradicijo (16,5
odstotka), praznik pirhov, po-
tic, šunke in hrena (4,3 od-
stotka), prihod pomladi (2,3
odstotka), priložnost za du-
hovno prenovo (0,5 odstotka),
"druge razloge" (3,8 odstot-
ka), ničesar (6,5 odstotka),
sploh ne vedo, za kaj gre (0,7
odstotka). Velika noč torej ne-
kaj pomeni kar 92,9 odstot-
kom od vprašanih. In če še
sami malo pokomentiramo:
večini pomeni velika noč na-
vezavo na izročilo, bolj na
kulturno dediščino v širšem
smislu kot na strogo versko
vsebino; tisti, ki jo "izrabijo"
le za kulinarične užitke ali se
delajo, kot da je ni, so v zane-
marljivi manjšini.
"Velika noč je v krščanskem
svetu najpomembnejši in

najstarejši verski praznik, ki
je bil tudi na Slovenskem,
podobno kot drugod, vedno
tudi ljudski (pomladni) praz-
nik. Z njim so bili pač trdno
povezani ljudsko verovanje,
šege, stare navade, predstave
in pojmovanja, ki so v dobrš-
ni meri preživeli in se, pred-
vsem na podeželju, ohranili
do današnjih dni. Ob cerkve-
nem obredju, ki je povezano
s svetopisemskim izročilom,
pa tudi z raznimi izrazi sa-
mosvoje ljudske pobožnosti,
se je do danes ohranilo tudi
veliko arhaičnih prvin, ki
spremljajo velikonočno ob-
dobje. Ob mlajših krščanskih
simbolih so namreč nekateri
velikonočni izjemno stari in
hkrati univerzalni (povezani
z miti), drugi so splošno in-
doevropski, zato ni mogoče
trditi, da so samo velikonočni
ali morda celo samo sloven-
ski. Lahko pa govorimo o
močni tradiciji tega praznika,
ki se je pri nas, še posebej v
preteklosti, na takšen ali dru-
gačen način dotaknil skoraj
vsakega ... Vendar se je 'duh'
praznovanja velike noči tudi
zunaj cerkva in med ljudmi
različnih svetovnih nazorov
ohranil do današnjih dni in
se zaradi demokracije in no-
vih pogledov na svet marsi-
kje celo okrepil." Naj torej
živi staroslavni in povezujoči
duh velike noči!
Knjiga D. J. Ovsca je res pra-
va velikonočna monografija,
s široko razpredeno vsebino
in bogato ilustrirana. Širina

njenega zajema je razvidna
že iz kazala, iz katerega na-
vajamo le naslove poglavij,
od katerih je vsako še nadalje
razčlenjeno: Velika noč med
arhetipom in mitom, O po-
mladi, Datiranje velike noči
in koledarji, Časovni okvir
velikonočnih praznikov, Pe-
pelnica - začetek velikega po-
sta, Velikonočni post, Postne
pobožnosti, Cvetna nedelja,
Procesije in pasijoni, Veliki
teden, Velika sreda, Veliki
četrtek, Božji grob, Veliki
petek, Velika sobota, Veliko-
nočna jedila, Blagoslov hra-
ne, Jajce kot arhaični simbol,
Pirhi, Velikonočni zajec, Ve-
lika noč, Velika noč v Ljub-
ljani, Velikonočne voščilni-
ce, Velikonočni ponedeljek,
Skupna evropska dediščina
velike noči. Posebno poglav-
je o veliki noči v našem glav-
nem mestu potrjuje dejstvo,
da je avtor izpričan in pono-
sen Ljubljančan. Da je stro-
kovnjak za te reči, je razvid-
no iz dejstva, da je knjigi do-
dal razdelke Literatura in
viri, Abecedno kazalo in Sli-
kovno gradivo. In ne nazad-
nje: iz podnaslova knjige

"Na Slovenskem in po sve-
tu" je razvidno, da monogra-
fija ni le vseslovenskega
temveč globalnega zajema,
zajame tudi fenomene praz-
novanja pomladi v nekrščan-
skih delih sveta.
Kdor je kristjan, bi moral ve-
deti, kdaj je umrl prvi krist-
jan - Jezus Kristus? Na veliki
petek seveda, a iz knjige iz-
vemo to še bolj natančno.
"Glede na to, da je bil Jezus
rojen vsaj šest let pred našim
štetjem, je najbolj verjeten
datum njegove smrti 7. april
leta 30. Takrat je bil star
okrog 36 let, s tem pa odpa-
de posebna simbolika 33 let,
ki sicer velja za 'Kristusova
leta'." Dan je torej znan (7.
aprila 30), kaj pa ura? "Kri-
stus je umrl ob deveti uri
(Mr 15,34), to se pravi okrog
treh popoldne. To pa je bilo
takrat, ko so znotraj tempelj-
skega obzidja klali veliko-
nočna jagnjeta. Verjetno je
prav ta istočasnost spodbudi-
la apostola Pavla, da je zapi-
sal: 'Kristus, naše pashalno
jagnje, je bil namreč žrtvo-
van' (1 Kor 5,7). Smrt je na-
stopila, kot kaže, v razponu
treh ur zaradi zadušitve, kar,
denimo, potrjujejo tudi da-
chavske žrtve, ki so jih v ta-
borišču mučili tudi s križa-
njem. Muke so bile nepopis-
ne." Spomnimo se tedaj tudi
na veliki petek 2011 s pri-
mernim zadržanjem nepo-
pisnih muk teh žrtev, tako
Kristusa kot vseh drugih, ki
so umrli mučeniške smrti.

Knjige in knjigoljubi (94)

Velikonočna knjiga
Damjan J. Ovsec,
Praznovanje pomladi
in velike noči, 
Modrijan, Ljubljana,
2010, 416 strani,
85,70 evra, 
www.modrijan.si

Literarni in glasbeni začetek Koroških kulturnih dni

Slovenci v zamejstvu (242)

Ta hiša je moja

Naslovnica, oblikovala 
Mojca Budnar

Praznovanje 
pomladi 

in velike noči

Damjan J. Ovsec

na Slovenskem in po svetu

Praznovanje 
pomladi 

in velike noči

Velikonočna razglednica iz
knjige

Velikonočna razglednica iz
knjige

Damjan J. Ovsec (r. 1949),
avtor velikonočne 
monografije

Velikonočne butare, razglednica Franja Kopača, pred 2. sv.
vojno
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razgled

"Ko je cvetna nedelja mimo
in se začne veliki teden, se
ljudje drže večinoma doma
in se pripravljajo na veliko-
nočne praznike. Prvi trije
dnevi so še kar delavniški.
Postiti pa se začno ponekod
že v sredo. Doma imajo žen-
ske polne roke dela. Hišo je
treba očediti, preden se za-
čne dolgotrajno poljsko delo.
Za praznike mora biti vse
čisto in snažno. Pohištvo,
posteljnina, obleka, vse
mora ven na pomladansko
sonce. Brišejo, iztepajo, žeh-
tajo. V hiši se je nabralo za
podobami in pod stropom
dosti prahu in pajčevin. Vse
to je treba očistiti. Po kotih
so se pokazale mišje luknje,
treba jih je zadelati. Okenca
so na stežaj odprta in ves za-
tohli zrak dolgih zimskih
mesecev se umika pomla-
danski sapi. Nato si ženske

pripravijo apnenega beleža
in hišo pobelijo. Še po saja-
sti kuhinji skušajo prikriti
bleščečo črnino ..."
Z gornjimi besedami je
Niko Kuret v Prazničnem
letu Slovencev povzel tisto,
kar je bilo treba še sredi mi-
nulega stoletja v zadnjem
tednu pred veliko nočjo po-
storiti v hiši. Pa se vprašaj-
mo, ali so te besede pol sto-
letja pozneje še kaj aktual-
ne? Mišjih lukenj je po slo-
venskih domovih vse manj,
črne kuhinje, v kateri bi se
še kuhalo, najbrž nobene
več. Tudi delitev na gospo-
dinjska in gospodarska, no-
tranja in zunanja, ženska in
moška dela je ponekod ko-
maj še zaznavna. Vse več je
moških, ki pospravljajo po
hiši in pobelijo stanovanje.
Sicer pa je treba priznati, da
je bila ta navada, da se v ted-
nu pred veliko nočjo oziro-
ma vsaj enkrat v letu vse
"počedi", ne le v duhu (moli-
tev in meditacija), ampak
tudi v telesu (post) in v hiši,
več kot primerna in zgledna
tudi za naš čas. Mogoče bi k
vsemu dodali še poziv, ki je
ekološki in v duhu časa: da
bi vsak pospravil tudi okoli
hiše oziroma po zemljiščih,
katerih lastnik je - po brego-
vih potokov in rek, v zakot-
nih grapah in globelih, ka-
mor smo v minulih letih od-
ložili male gore odpadkov,
misleč, da smo se jih tako
odkrižali. Pa so še zmeraj
tam, kjer so in po svoje čaka-
jo na vstajenje in odrešenje.
Letošnja posebnost je tudi v
tem, da bo tistemu prave-
mu, velikonočnemu, sledil
še en "veliki" teden. Tisti od
velikega ponedeljka do bele
nedelje, od 25. aprila do 1.

maja. "Velik" bo zato, ker bo
v njem cela vrsta prazničnih
oziroma dela prostih dni, ka-
kor za koga. Veliki ponede-
ljek je že tako ali tako najbolj
sproščeni del velikonočnih
praznikov, ko odpadejo vsi
duhovni in postni zadržki in
se ljudje spet do sitega na-
jejo in tudi kaj popijejo, se
obiskujejo, nabirajo pirhe in
ob tem veselo pogovorijo ...
Torek bo navaden dan, v sre-
do pa spet praznik, dan upo-
ra proti okupatorju, ki ga eni
praznujejo, drugi pa tudi na
ta dan uporno delajo in na ta
način pokažejo, da ga ne
praznujejo. Ta in dan refor-
macije sta po mojem opaža-
nju tudi edina od državnih
praznikov v Republiki Slove-
niji, ko eni zastave obesijo,
drugi pa - spet demonstrativ-
no - ne. Je že tako. No, konec
tedna bo spet prazničen za
vse. V nedeljo in še v pone-
deljek za njo bo praznik
dela, na katerega je, ko mu
je že leta 1955 za patrona
spravno postavila Jožefa de-
lavca, pristala tudi Cerkev.
Pred nami sta torej kar dva
velika tedna. Velika zato, ker
bo v tem času veliko prazni-
kov in možnosti za prazno-
vanje ter za pasivni ali aktiv-
ni oddih in rekreacijo. Zares
velik praznik je seveda velika
noč, a tudi prvi maj in dan
upora ne bosta v njeni senci.
Sicer pa je dejanska veličina
teh praznikov odvisna od
tega, koliko je v duhovno ali
svetno praznovanje priprav-
ljen vložiti vsak sam. Koliko
sebe je pripravljen in zmo-
žen podariti ("žrtvovati") na
prazničnem oltarju. Kdor
več daruje, tudi več pričaku-
je in nemalokrat tudi prej-
me.

Miha Naglič

Mihovanja

Cvetka Bevc

roman
Ni bila Magdalena, Katjina
hčerka edini otrok, ki bi nosila
vojno znamenje bolečega spočet-
ja. Otrok ni nič kriv, je včasih
zamomljal Lužnik, ko je videl,
kako se Katja spopada s svojim
bremenom z mešanimi občutki
in se je včasih zasrepela v otroka
z očmi, polnimi sovraštva, da je
starca kar zagomazelo po hrb-
tu. A saj mržnja ni bila na-
menjena deklici, ki je s svojo
radoživostjo in iskrečimi očmi
spominjala na mater in je tudi
Lužnikovo oko na njenem
obrazu zaman iskalo sledove
očeta. Ko bi vsaj vedel, kdo je bil,
je včasih pomislil. In kaj bi
potem s tem vedenjem, ki je še v
hčerki zakopano v temnem
spominu, bi ga najbrž vprašala
žena. Saj ga ne bi pokončal,
zlodeja. Mogoče bi lahko samo

ozdravil hčerko, odstranil iz
njene duše bolezen, da ne bi
padala v stanja otožne otrplosti,
ki so jo spremljala do konca
življenja. Takrat je za nekaj dni
obležala v postelji in strmela v
prazno. Nihče ni mogel slutiti,
da si je tedaj klicala iz spomina
Vasilijevo podobo, leto za letom
jo je nosila v sebi nespremenjeno,
ni je obglodala pozaba ali zob
časa, ki je Vasilija na drugi
strani sveta prepredel z gubami
in mu ukrivil hrbet, v njej je os-
tajal mlad in večen kot njena
ljubezen. Lužnik jo je kdaj nago-
varjal, da naj se vendarle ozre
za kakšnim dedcem, bili so taki,
ki so se prišli ponujat na vrata,
mlada ženska je bila še vedno
lepa, otrok za pravega človeka ni
ovira in konec koncev je kmetija
hlepela po krepkih rokah. Nekaj

zdrave pameti je pri vsem sku-
paj treba ohraniti. Sam čez
nekaj let ne bo zmogel več, odšel
bo za ženo, vnukinja raste in
ženska potrebuje zaščito, če že
kaj drugega ne. Mogoče bi ti bilo
potem laže, je pripomnil nekega
večera, ko sta s Katjo obsedela
pred hišo in se mu je zazdelo, da
je preteklost vendarle pokopana,
saj je Katja tistega dne na ves
glas prepevala, učila hčerko pes-
mi o žanjicah in celo radostno
zaplesala z njo. Česar do tedaj
še nikoli ni naredila. Lužniku so
od ganotja solze stopile v oči,
končno je premagala zlodeja, se
je v njem zganilo upanje, spet bo
okušala življenje, znala se bo
veseliti hčerkinega razvoja,
mala jo bo potegnila v otroštvo,
da bo skupaj z njo znova odkri-
vala svet. Ki je vendarle tako lep.

Ne obstaja samo resničnost voj-
ne, obstaja tudi resničnost
planinskega cvetja. Tako je
modroval Lužnik in vedno bolj
razposajeno razpredal svoje
misli. "Ne silite me z zakonom,
oče," ga je prekinila Katja,
izrekla besede tiho in odločno.
Starec je zavzdihnil, hotel je
vendar samo dobro, a najbrž
ona ve, kaj je najbolje zanjo. Od
tedaj naprej nikoli več nista go-
vorila o tem. Čeprav se je tega
večera v Katji zgodila neka spre-
memba. Svojega otroka je za-
čela sprejemati drugače, nič več
ni nad njo stresala neutemeljene
jeze ali nezadovoljstva. Bilo je,
kot da je šele tedaj polno sprejela
svoje materinstvo, deklica, ki naj
bi v jeseni začela obiskovati šols-
ki pouk, je sprva z nezau-
pljivostjo sprejemala materino

spremenjeno vedenja. Vse preveč
je bila navajena, da so se izrazi
nežnosti kaj hitro sprevrgli v
nasprotje, mama se je spremeni-
la v zmaja, ki je bruhal
zmerljivke kot ogenj in tudi
kakšna zaušnica je znala pasti,
čeprav mala ni nikoli natanko
vedela, kaj je ušpičila. In je
včasih moral posredovati dedek,
da jo je ubranil pred viharjem.
Zdaj njegova posredovanja niso
bila več potrebna. Katja je tudi
do njega postala vedno bolj bla-
ga in polna razumevanja do
njegove starosti. Ko je umiral, je
odhajal z mirom v sebi. Kajti na
koncu in na začetku je vendarle
samo ljubezen. Mogoče je hčer-
ka izgubila vero in upanje, a če
je prerasla lastno gorje, ljubezni
ne bo nikoli izgubila.

(se nadaljuje)

Vaš razgled

petek, 15. aprila 2011

Šepetalnica za veter (42)

Velika tedna 2011

Medtem ko se koroški Slovenci v sosednji Avstriji že leta borijo za pravico
do dvojezičnih napisov, je njihovim rojakom v matični domovini na Bledu
očitno zmanjkalo volje, besed in prostora. Ali pa morda napačno parkirajo
samo tuji turisti? M. A. / Foto: Tina Dokl

Zgornja fotografija je nastala med prvoaprilsko turno smuko z Viševnika
ter Malega in Velikega vrha nad Pokljuko. Kot smo izvedeli, je snega v 
visokogorju še kar precej, a tudi tam je bil sneg v začetku aprila že precej
razmočen. S. Š.
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IZ ŠTUDENTSKE 
SOBICE NA ODER
TALENTOV

V zadnji oddaji talentov je s petjem
posebej navdušil Matej Hribernik.
Žirant Branko Čakarmiš je ugotavljal,
da je 20-letni Preddvorčan največje pre-
senečenje te sezone šova.
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LJUDJE

LUŽA, SAMSKI 
IN KARAOKE

Quiksilver Luža weekend 006 je že
tradicionalno napovedal zaključek kr-
vavške smučarske sezone. Samski ne
zgrešite parčkanja v kranjskem Plane-
tu Tuš, pevci pa ne karaok v Casa Lati-
na v Tržiču. / Foto: Matic Zorman

KULTURA

ŠTIRISTO 
HARMONIKARJEV

V Gledališču Toneta Čufarja na Jeseni-
cah je v soboto potekalo že 6. srečanje
harmonikarskih orkestrov Slovenije. V
devetnajstih orkestrih se je predstavilo
skoraj štiristo mladih harmonikarjev.
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GLASOV ODER, KINO
Novi uspehi gorenjskih plesalcev

Minulo soboto je telovadnica kranjske ekonomske gim-
nazije gostila plesni turnir v latinskoameriških in stan-
dardnih plesih, ki ga je priredil Plesni klub Mirandance iz
Medvod. Najprej so se v obeh kategorijah zavrteli naj-
mlajši plesalci. Izjemen uspeh sta v latinskoameriških
plesih dosegla medvoška plesalca Matic Božič in Vesna
Založnik (PK Mirandance), ki sta že na svojem prvem na-
stopu v kategoriji pionirjev osvojila prvo mesto. Proti
večeru so se začela tekmovanja starejših parov, nazadnje
pa so zablesteli še najboljši slovenski plesalci. Med njimi
so se odlično odrezali tudi Gorenjci. V kategoriji starejših
mladincev sta v standardnih plesih na najvišjo stopničko
stopila Matej in Anja Pritekelj (PK Mirandance), v latin-
skoameriških plesih pa Aljaž Erzin in Maja Košutič (PK
Fredi). V latinskoameriških plesih sta se v članski katego-
riji odlično odrezala Andraž Erzin in Anja Imamovič (Stu-
dio Ritem PK Kranj), ki sta zasedla tretje mesto. Vsi trije
pari se zadnje dni intenzivno pripravljajo na državno pr-
venstvo v latinskoameriških plesih, ki bo jutri v Laškem,
Matej in Anja ter Aljaž in Maja pa prihodnji teden odpo-
tujejo še na evropsko prvenstvo v Barcelono. A. H.

Petek, 15. 4.
21.30, 23.59 CIRKUS COLUMBIA
16.15, 18.45, 21.15, 23.50 
GOLA ZABAVA
15.00, 17.10, 19.20 HOP (sinh.)
18.50 JUSTIN BIEBER 3D
21.10, 23.30 ODKLENJEN
16.50, 19.00 RIO (sinh.)
15.50, 16.40, 18.00, 20.10, 22.20 
RIO 3D (sinh.)
21.10, 23.40 TEDEN BREZ PRAVIL

Sobota, 16. 4.
21.30, 23.59 CIRKUS COLUMBIA
11.15, 13. 45, 16.15, 18.45, 21.15, 
23.50 GOLA ZABAVA
10.40, 12.50, 15.00, 17.10, 19.20
HOP (sinh.)
18.50 JUSTIN BIEBER 3D
14.00, 21.10, 23.30 ODKLENJEN
12.10, 16.50, 19.00 RIO (sinh.)
11.00, 12.00, 13.10, 15.50, 16.40, 
18.00, 20.10, 22.20 RIO 3D (sinh.)
14.20, 21.10, 23.40 
TEDEN BREZ PRAVIL

Nedelja, 17. 4.
21.30 CIRKUS COLUMBIA
11.15, 13. 45, 16.15, 18.45, 21.15 
GOLA ZABAVA
10.40, 12.50, 15.00, 17.10, 19.20
HOP (sinh.)
18.50 JUSTIN BIEBER 3D
14.00, 21.10 ODKLENJEN
12.10, 16.50, 19.00 RIO (sinh.)
11.00, 12.00, 13.10, 15.50, 16.40,
18.00, 20.10 RIO 3D (sinh.)
14.20, 21.10 TEDEN BREZ PRAVIL

Ponedeljek, 18. 4.
21.30 CIRKUS COLUMBIA
16.15, 18.45, 21.15 GOLA ZABAVA

15.00, 17.10, 19.20 HOP (sinh.)
18.50 JUSTIN BIEBER 3D
21.10 ODKLENJEN
16.50, 19.00 RIO (sinh.)
15.50, 16.40, 18.00, 20.10 
RIO 3D (sinh.)
21.10 TEDEN BREZ PRAVIL

Petek, 15. 4.
16.50, 19.10, 21.30, 23.50
GOLA ZABAVA
16.40, 19.00 TEDEN BREZ PRAVIL
21.20, 23.40 USODNI
16.20, 18.20, 20.20, 22.20 RIO (sinh.)

Sobota, 16. 4.
14.30, 16.50, 19.10, 21.30, 23.50
GOLA ZABAVA
14.20, 16.40, 19.00 
TEDEN BREZ PRAVIL
21.20, 23.40 USODNI
14.10, 16.20, 18.20, 20.20, 22.20 
RIO (sinh.)

Nedelja, 17. 4.
14.30, 16.50, 19.10, 21.30 
GOLA ZABAVA
14.20, 16.40, 19.00 
TEDEN BREZ PRAVIL
21.20 USODNI
14.10, 16.20, 18.20, 20.20 
RIO (sinh.)

Ponedeljek, 18. 4.
16.50, 19.10, 21.30 GOLA ZABAVA
16.40, 19.00 TEDEN BREZ PRAVIL
21.20 USODNI
16.20, 18.20, 20.20 RIO (sinh.)

Organizatorji filmskih predstav si
pridržujejo pravico do spremembe
programa.

KOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

PLANET TUŠ KRANJ

KINO SPORED

atej Hribernik
je v nedeljski
oddaji Slove-
nija ima talent
s pesmijo Leo-

narda Cohena Hallelujah
navdušil tako občinstvo kot
žirijo v ljubljanski Drami.
"Nikoli si nisem predstavljal,
da bom dobil tako pozitivne
komentarje. Mislim, da je bil
moj trud poplačan predvsem
zato, ker sem v pesem izlil
vse svoje občutke," je nastop
komentiral 20-letni Pred-
dvorčan. Na avdiciji sta pesti
zanj posebej stiskala sestra
Maja in njen mož, pevec Oto
Pestner, ki Mateju tudi po-
maga na pevski poti.

Matej prihaja iz glasbene
družine. Z glasbo se ukvarja
že kar nekaj let, igral je klju-
nasto flavto in pel v različnih
zborih. "Pred dobrega pol
leta sem se začel vse bolj in
bolj 'zaklepati' v študentsko
sobico v Ljubljani in prepe-

vati. Po enem mesecu petja
sem z Otovo pomočjo po-
snel pesem Hallelujah in
uvidel, da mi niti ne gre tako
slabo, hehe. Petje je od ta-
krat moja dnevna rutina. In
nepričakovano sem napre-
doval zelo hitro. Navdih za
petje sem pa dobil ob poslu-
šanju skupine Pro Anima
Singers, v kateri pojejo tudi

Oto, brat in sestri," nam je
zaupal Matej.

Kot pravi, si je že od ne-
kdaj želel nastopiti pred ob-
činstvom, a nikoli ni našel
pravega talenta. Sčasoma je
ugotovil, da ga veseli petje in
da se želi z njim ukvarjati
tudi v bodoče. "Slovenija
ima talent je bila zame odlič-
na priložnost, da se v zelo

kratkem času s svojim gla-
som predstavim širni Slove-
niji. Pričakujem, da bom s
pomočjo šova začel pevsko
kariero," je dejal Matej, ki
močno upa na uvrstitev v
polfinale. "Z Otom sedaj so-
delujeva in upam na najbolj-
ši izid. Konkurenca je huda
in z njegovo pomočjo bom
pesem še boljše interpreti-
ral. Nočem zamuditi tako si-
jajne priložnosti."

Matej, sicer študent zoo-
tehnike v Ljubljani, je torej
trdno odločen, da se bo v pri-
hodnje ukvarjal s petjem.
"Taki so moji trenutni načrti,
pa naj se zgodi karkoli. Gra-
diti želim predvsem na teh-
niki petja, ker mi je malce
primanjkuje. Ampak če po-
ješ z občutkom, se to niti ne
opazi," ugotavlja. Všeč mu je
pop glasba, še bolj pa obožu-
je črnsko duhovno. Zelo rad
posluša Leonarda Cohena,
Luciana Pavarottija, Tino
Turner, Erosa Ramazzottija,
Enya, Bee Gees ..., njegov
idol pa je Michael Jackson.

IZ ŠTUDENTSKE SOBICE 
NA ODER TALENTOV
V zadnji oddaji talentov je s petjem posebej navdušil Matej Hribernik. Žirant Branko Čakarmiš je
ugotavljal, da je 20-letni Preddvorčan največje presenečenje te sezone šova.

Ana Hartman

M

Matej Hribernik iz Preddvora močno upa, da bo s pomočjo
šova talentov začel pevsko kariero. / Foto: arhiv Pop tv

Andraž Erzin in Anja Imamovič sta v latinskoameriških
plesih med člani osvojila tretje mesto. 

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

NAJUGODNEJŠA CENA SAMO ŠE DANES!
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KULTURA

rečanje harmoni-
karskih orkestrov,
ki ga na vsaki dve
leti z vso prizadev-
nostjo pripravijo v

Glasbeni šoli Jesenice, ima
za seboj desetletno tradicijo,
saj je bilo letos na vrsti že še-
stič. Na dosedanjih srečanjih
je bilo mogoče slišati več kot
sto orkestrskih nastopov, po-
sebej močna pa je bila tudi
letošnja udeležba, saj se je
na odru Gledališča Toneta
Čufarja, dvorana glasbene
šole je v zadnjih letih postala
premajhna, predstavilo kar
devetnajst orkestrov, v kate-
rih je zaigralo skoraj štiristo
mladih harmonikarjev. Na
pomoč so priskočili tudi v
bližnji OŠ Prežihovega Vo-
ranca, ki je orkestrom odprla
svoja vrata za vaje.

V nekaterih glasbenih šo-
lah po Sloveniji imajo na vsa-
ki dve leti že v koledarju na-
stop na srečanju, saj je to še
kako dobrodošlo za primerja-
vo, kako dober je njihov orke-
ster, dejstvo je, da se sestave
orkestra z leti tudi spremi-

njajo. Srečanje poteka v sklo-
pu Zveze slovenskih glasbe-
nih šol, ki sicer organizira
tudi revije godalnih, pihal-
nih, simfoničnih orkestrov.
Omenjene revije običajno
vsakič organizira druga glas-
bena šola, medtem ko je har-
monikarsko srečanje na Jese-
nicah že stalnica, kar je ne-
dvomno pohvala za domačo
glasbeno šolo.

Harmonika je v zadnjih le-
tih doživela občuten razvojni
korak, saj je igranje na ta in-
štrument na zavidljivi ravni,
kar je pokazalo tudi letošnje
40. tekmovanje mladih glas-
benikov, z odprtjem oddelka
harmonike na Akademiji za
glasbo v Ljubljani pa je har-
monika končno dobila me-
sto, ki ji pripada. Kot je menil
letošnji strokovni spremlje-

valec srečanja prof. Slavko
Magdić, so nastopajoči na to-
kratnem srečanju dokazali,
da raste tudi kakovost orke-
stralne igre. Na srečanju so
nastopili tudi štirje orkestri,
po dva iz radovljiške in jese-
niške glasbene šole. Slednja
se bo tako z mlajšim kot s
starejšim orkestrom konec
aprila udeležila mednarod-
nega tekmovanja v Pulju. 

ŠTIRISTO  HARMONIKARJEV
V Gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah je v soboto potekalo že 6. srečanje harmonikarskih 
orkestrov Slovenije. V devetnajstih orkestrih se je predstavilo skoraj štiristo mladih harmonikarjev. 

Igor Kavčič

S

Srečanje harmonikarskih orkestrov na Jesenicah postaja tradicija. / Foto: Sašo Valjavec

Galeriji Vodni-
kove domačije v
Ljubljani fotogra-
fije razstavlja mu-
zejski svetnik Go-

renjskega muzeja dr. Damir
Globočnik, ki se v zadnjih le-
tih veliko posveča tudi foto-
grafiji. Njegov fotografski
projekt Abstraktni segmenti
narave, ki nastaja že šest let,
predstavlja široko zastavljeno
serijo posnetkov z enakim

naslovom in konceptom.
Globočnik se pri naboru mo-
tivov naslanja na intuitivno
opazovanje pokrajine, ki je
stalnica njegovega ustvarja-
nja. "Navidez trenutne im-
presije so plod njegovih vna-
prej zamišljenih zaznav foto-
grafirane podobe," je o avtor-
ju zapisala Tatjana Pregl
Kobe, ki hkrati ugotavlja, da
je spoštovanje tradicije v
umetnostnozgodovinskem
pogledu v ustvarjalnosti Da-
mirja Globočnika gotovo
razpoznavna vrednota.

DAMIRJEVI ”ABSTRAKTNI SEGMENTI” 
Igor Kavčič

V

Domžale

Začenja se filmski festival Togetherness

Muzejsko društvo Domžale v dneh od 18. do 21. aprila
organizira 4. filmski festival Togerherness, ki je dozorel
v festival prezrtih filmskih poklicev. Letos bodo tako po-
sebno pozornost namenili scenaristiki. "Ko smo pred še-
stimi leti prišli na idejo, da je filmsko dediščino Nenada
Jovičića treba predstaviti javnosti s posebnim filmskim
festivalom, ki bo v središče postavil filmske snemalce in
direktorje filmske kamere, smo prednost predstavitve vi-
deli v dveh razlogih. Prvi je bil ta, da nikjer v Sloveniji
niso ocenjevani dosežki filmskih snemalcev, drugi pa, da
je pomen filmske kamere zapostavljen tudi v ocenah kri-
tikov, čeprav ima kamera pri filmu izreden pomen. Prav
tako ga imajo tudi avtorji filmske glasbe, osvetljevalci,
kostumografi, maskerji, scenaristi, režiserji in igralci. A
za razliko od režiserjev in igralcev se o njih le malo go-
vori," pravi direktorica festivala Taja J. Gubenšek. Pro-
gram so pripravili v sodelovanju z Jugoslovansko kinote-
ko in RTV Slovenija, izvedli pa ga bodo v Slovenski kino-
teki, Cankarjevem domu, Knjižnici Domžale in KD Fran-
ca Bernika Domžale, kjer bo zaključna prireditev. J. P.

Slovenski Javornik

Medeni teden

Gledališka skupina AKSA, ki deluje pod okriljem DPD
Svoboda France Mencinger Javornik-Koroška Bela, jutri
zvečer pripravlja krstno izvedbo komedije Medeni teden.
Besedilo in režija sta delo Francija Tušarja, igrajo pa Jas-
na Koron, Hinko Lužnik, Brigita Horvat, Klemen Kle-
menc in Edina Vukalić. Zgodba se dogaja na morju, v šo-
toru v samotnem zalivu, kamor ostareli režiser na me-
deni teden pripelje svojo mlado ženo, igralko. Premiera
bo jutri zvečer v dvorani Kulturnega doma na Sloven-
skem Javorniku ob 19.30, prva ponovitev pa v nedeljo ob
isti uri v isti dvorani. U. P.

Žiri, Železniki

Douhtar kar tok

Kulturno društvo Ivan Tavčar Poljane ta konec tedna z
igro Andreja Šubica Douhtar kar tok po Molierovem
Zdravnik po sili gostuje jutri, v soboto, 16. aprila, ob 19.30
v dvorani DPD Svoboda v Žireh in v nedeljo, 17. aprila,
ob isti uri v dvorani na Češnjici.  I. K.

Železniki

Razstava rezbarij 

Danes, v petek, 15. aprila, ob 18. uri bo v Galeriji Muzeja
Železniki odprtje razstave Rezbarije avtoric Olge in Aloj-
zije Šmid.  I. K.

Radovljica

Blaž Šparovec najboljši

Blaž Šparovec iz Dobrega Polja pri Radovljici je po so-
glasni odločitvi strokovne komisije postal absolutni
zmagovalec nedavnega tekmovanja trobilcev, pihalcev in
tolkalcev ter komornih skupin Svirel v Štanjelu na Krasu.
Tekmovanje že tretje leto zapored organizira Univerzitetni
pihalni orkester Ljubljana, letos pa se ga je udeležilo
dvesto mladih glasbenikov iz enajstih evropskih držav in
Avstralije. Šestnajstletni dijak ljubljanskega Konservatorija
za glasbo in balet je komisijo tokrat prepričal s skladbo
Anžeta Rozmana Pripoved porednega cigančka.  M. A.

V ponedeljek, 18. aprila, vas vabimo, da se s 
svojimi izdelki udeležite že tradicionalne razstave
pred veliko nočjo. Najbolje bo, da se oglasite v
dopoldanskem času, da bomo s skupnimi močmi
pripravili čim bolj pestro razstavo, privlačno za
ogled. Prijazno povabljeni!

VELIKONOČNO-SPOMLADANSKA 
RAZSTAVA V AVLI GORENJSKEGA
GLASA
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ia pravi, da se nikoli
ni zgledovala po no-
beni modni ikoni
niti kreatorju, ven-

dar meni, da se je zaradi živ-
ljenja v tujini - največ dela v
Parizu, s stilom in drugač-
nostjo še najbolj približala
Gallianu. Da je umirila svojo
barvito naravo modnih sti-
lov, je morala kar skozi več
razvojnih faz. 

Trenutno se ukvarja z
organizacijo večjih koncer-
tov, povezana je z gledališ-
čem - tako z igro kot s kostu-
mi. Pleše salso, pa tudi po-
učuje jo. Od turizma pa se je
poslovila, saj je zaradi tega
tudi do pol leta preživela v
tujini in ni več razvijala
osebnega življenja.

"Sedaj sem začutila to pri-
padnost in željo po združitvi
s poudarkom na ustvarjanju
skupnega doma," pravi Tia,
ki je pred kratkim, na prvi
spomladanski dan, prazno-
vala svoj 31. rojstni dan v Stu-
denici na skupinski medita-
ciji.

"Posebno doživetje zame
in za mene obdajajoče ener-
gije, povezave in zdravljenje
zemlje ..."

Tia je vedno črpala nav-
dih iz osebnih izkušenj, po-
tovanj, sedaj pa najde inspi-

racijo na različnih nivojih
meditacije in v notranjem
miru. Je zelo kompleksna
osebnost, ki je mediji ne
poznajo samo po njenem
modnem ustvarjanju, tem-
več tudi po knjižnem pr-
vencu, dnevniku Blišč in
beda modnega sveta, ki ga
je javnost spoznala pred
petimi leti. Po njem je kas-
neje napisala še scenarij za

igrano serijo 7 dni modela,
ki smo jo lahko spremljali
na takrat še Tv Piki. V seri-
ji je nastopila tudi sama.
Odigrala je vlogo vzvišene
lastnice modne agencije.
Lani pa smo jo lahko v vlo-
gi nosečnice, tudi oblačila
so bila njeno delo, sprem-
ljali v kratkem filmu 9 me-
secev, ki je bil predstavljen
na festivalu Baobab.

Alenka Brun

T

ENERGIČNA IN 
USTVARJALNA TIA
Kranjčanka Tia Paynich je praznovala rojstni dan na prvi spomladanski dan. Spominjamo se je 
predvsem kot modne ustvarjalke. Rada je eksperimentirala z barvami, njene kreacije so bile 
za tiste čase morda rahlo ekscentrične, pa vseeno originalne.

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! 

riljubljena televi-
zijska voditeljica in
tudi trenerka jav-
nega nastopanja

Anja Križnik Tomažin bo
zdaj zdaj rodila. Anjo smo v
fotografski aparat ujeli na
eni modnih predstavitev ko-

lekcij za pomlad in poletje.
Lepa nosečnica je v devetem
mesecu, nov naraščaj pa pri-
čakujeta s soprogom konec
aprila ali na začetku maja.
To bo Anjin drugi otrok,
prva hči Lilu, ki je dobila ime
po znameniti oranžnolaski
iz filma Peti element, pa je
že dopolnila štiri leta in pol. 

KONEC APRILA 
ALI ZAČETEK MAJA

Alenka Brun
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Na fotografiji je Tia z naj kolegico Matejo, torta v obliki pudlja pa zato, ker ima njen legendarni pes,
pudelj Pit že osemnajst let in je še vedno vitalen in poln energije. / Foto: osebni arhiv Tie Paynich

Mladoporočenci

V Tržiču sta se 6. aprila
poročila Marija Valjavec
in Borut Teran, na Jese-
nicah 9. aprila Admir Ra-
dončić in Anela Vukalić,
v Kranju pa Enis Bašić in
Almedina Ciriković.

Novorojenčki

Minuli teden se je na
Gorenjskem rodilo 56
novorojenčkov.
V Kranju se je rodilo 19
dečkov in 16 deklic. Naj-
težji je bil deček s 4420
grami, najlažja pa dekli-
ca, ki ji je tehtnica poka-
zala 2400 gramov.
Na Jesenicah se je rodi-
lo 13 deklic, med njimi
tudi dvojčici, ter 8 deč-
kov. Najtežji je bil deček
s 4310 grami, najlažji pa
prav tako eden izmed
dečkov, ta je ob rojstvu
tehtal 2440 gramov.



estece je prav
s impat i čno .
Parkiramo na
nekem trgu in

se najprej pozanimamo, kje
in kako je najbolj smiselno
prečkati mejo s Poljsko. Da
se tako ali drugače ne bi za-
pletali. Vendarle ne gre po-
zabiti, da je imel naš spaček
v drobovju drugi motor, kot
pa je bil takrat pribeležen v
prometnem dovoljenju. Iz-
vemo, da je do meje vsaj še

kakšnih šestdeset kilome-
trov, da je cesta do tja kar v
redu in mejni prehod tudi
večji, pa recimo temu medna-
rodni. 

Zavedajoč se, da bomo
marsikateri muzej in turistič-
no točko pustili za kdaj dru-
gič, se sprehodimo po mestu.
Skozi park, kjer je precej ži-
vahno, ne glede na to, da je
ponedeljek dopoldne. Upoko-
jenci igrajo šah na klopcah,
ženske klepetajo, na stojni-
cah prodajajo "turistične arti-
kle". Končno mi uspe nabavi-
ti nalepko z ukrajinsko zasta-

vo. Povsod sem namreč iskal
povsem običajno nalepko, da
bi jo dodal tistim iz prejšnjih
potovanj na plastični podalj-
šek našega prtljažnika, tako
imenovani "kufer". V glav-
nem prodajajo le še tako ime-
novane magnetke, ki jih obi-
čajno "popamo" na hladilni-
ke, o starih dobrih nalepkah
pa ne duha ne sluha. 

Lakota je naredila svoje in
po prvem postanku se še en-
krat vrnemo k prodajalki, ki
je cvrla nekakšne cvrtke, pol-
njene s hrenovkami, mesom,
sirom, zeljem ... Odlično.

Uspešno napokamo želodce
tja do zvečer enkrat, ko se
bomo ustavili kje globoko na
Poljskem. Tako smo vsaj
mislili. Promet po mestu je
nekoliko kaotičen (no, tako
hudo kot v Albaniji vendarle
ni), je pa zanimivo, da imajo
javni prevoz kar razvit. Če po-
zabim na zastarela prevozna
sredstva, pa imajo Lvivčani
tako tramvaj (menda že več
kot 130 let), trolejbuse - tiste
avtobuse na elektriko, in se-
veda običajne avtobuse. Radi
bi zapravili še preostale griv-
ne. 
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HUMOR, RAZVEDRILO

Neporočena

Gospa nakupuje "fasngo" v lokalni trgovini. Kupila je
dva litra mleka z 1,6 odstotka maščobe, škatlo jajc, liter
pomarančnega soka, glavico solate, deset dekagramov
barcafeja in pol kile mesa. Ko je kupljeno iz vozička zla-
gala na tekoči trak, jo je pijanec, ki je stal za njo v vrsti, za-
čel pozorno opazovati.
Medtem ko je blagajničarka beležila cene v blagajno, pi-
janec diskretno namigne: "Zna bit, da si neporočena ..."
Ženska je bila nad izjavo pijanca in njegovo intuicijo zelo
presenečena. Res je namreč neporočena. Še enkrat je
pogledala vseh šest nakupljenih stvari na tekočem traku,
a ni opazila nič takega, kar bi izdajalo njen zakonski stan.
Seveda pa jo je kot žensko "dajal fribec" in se je obrnila
k pijancu: "Veste kaj, prav imate, res sem neporočena.
Ampak kako ste to lahko sklepali, saj se ne poznava?"
Pijanec: "Kako sem sklepal? Pa saj si grda kot smrt."

Urgenca 

Pokliče Mujo na urgenco:
"Hitro, žena je pogoltnila kondom!"
A že čez pet minut pokliče še enkrat:
"Se opravičujem, ni vam treba hodit, sem že našel
drugega."

Po irsko 

Sedi Irec v pubu s svojo ženo in reče: "Ljubim te."
Žena vpraša: "Ali tako govoriš ti ali iz tebe govori pivo?"
Mož odvrne: "Jaz govorim. Pivu."

Logično sklepanje 

"Halo, draga - pravkar pijem še zadnje pivo, pridem čez
20 minut.
Če me ne bo, preberi sporočilo še enkrat."
Vedno tvoj ....

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:

e dobro pogledate
na fotografijo,
predvsem morate
biti pozorni na
tunelsko luknjo,

boste čisto na koncu tunela
mogoče ugledali cestni od-
sek Vrba-Hrušica. Namreč.
Omenjenemu odseku je
ministrstvo za okolje in
prostor po osemnajstih le-
tih le podelilo uporabno do-
voljenje. Lahko bi rekli, da
se je odsek prav lepo zahva-
lil: "Hvala, zdaj sem kot od-
sek končno popoln, kajti
šele zdaj bo za vožnjo po
meni nujna tudi uporaba
vinjete." Hja, mal se heca-
mo, odsek ceste vendarle
nima daru govora, ampak
če bi ga imel, mi verjemite,
da bi dejal, kot je bilo prav-
kar zapisano ... Doslej za
vožnjo na odseku Vrba-
Hrušica vinjeta ni bila po-
trebna, saj ste se pravzaprav
osemnajst let prevažali po

nečem, kar še ni bilo dovo-
ljeno za uporabo, torej ste
se po cesti vozili "na šverc".
Nič bat. Če vas pri tem ni
nihče videl, ste varni, saj
vam nihče ne more dokaza-
ti, da ste bili ob določenem
času na avtocesti nekje med
Vrbo in Hrušico.

Hja, po istem odseku so
se recimo pretekli četrtek
mnogi navijači jeseniških
hokejistov iz Radovljice,

Kranja, Škofje Loke tudi s
kupljeno vinjeto na prvem
steklu peljali zastonj na Je-
senice, saj niso smeli na tri-
bune, ker dvorana ni imela
uporabnega dovoljenja.
Kratko malo "popu..." so za
tekmo.

Očitno pa je bilo prejšnji
teden na ministrstvu res
obilo dobre volje, saj so v
pravem navalu podeljevanja
dovoljenj po avtocestnem

torej podelili še dovoljenje
jeseniški hokejski dvorani.
Slednja za to ni potrebovala
celih osemnajst let, ampak
khmmm ... nekaj manj.
K'nede. Še enkrat pa se je
izkazalo, da ima dvorana
boljše veze v državni upravi
kot avtocestni odsek. Zlo-
bni jeziki so celo zatrjevali,
da zato, ker je dvorana žen-
ska, odsek pa moški, da pač
one v vedno bolj feminizira-
ni državni upravi lažje pri-
dejo skozi kot pa oni.

Resnici na ljubo pa nam
mora biti vsem jasno, da je
psihološki in socialno druž-
beni vpliv polne hokejske
dvorane za siceršnjo sploš-
no družbeno klimo na Go-
renjskem mnogo bolj po-
memben in bistven kot pa
nek lokalni avtocestni od-
sek. Kakorkoli že, pa nas
razveseljuje dejstvo, da se
bomo po osemnajstih letih
vožnje na črno med Vrbo in
Hrušico zdaj lahko vozili
kot ponosni državljani, češ,
kako lepa je naša cesta. 

Igor Kavčič

M

V Lvivu vsi vozijo po tirih, dokler ti nasproti ne pripelje
tramvaj. / Foto: Darja Stare

Šahisti v parku imajo ob svoji "šahovski mizi" vedno dovolj
publike. / Foto: Igor Kavčič

DVORANA PREMAGALA AVTOCESTO 
Avtocestni odsek osemnajst let čakal na uporabno dovoljenje, dvorana ga je dobila po sistemu 
"kr je kuj, je kuj". 

S spačkom do Kijeva in nazaj (79)

MALO NAOKROG PO MESTU
Koliko časa imamo? Par uric. Torej skupaj z malo krepkejšo malico ravno za en sprehod po ožjem
mestnem jedru Lviva. 

Mali Brat

Č
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ZA KRATEK ČAS

HOROSKOP
TANJA in MARICA

"Korenina"

Pozdravljeni, pišem vam pr-
vič. Prijateljica mi je povedala
za vas, ker ste ji že pozitivno
odgovorili. Najprej bi vprašala
zase, za zdravje in zakonsko
življenje, včasih sem razočara-
na, pa kaj čem sedaj, saj malo
se skregava, potem pa pobo-
tava. A se bo kaj spremenilo?
Potem bi pa še vprašala za
mlajšo hčerko, ali bo dokonča-
la šolo, ki jo je začela, ali se bo
kaj osamosvojila in dobila
kakšnega resnega partnerja in
osnovala družino? Vprašala bi
še za drugo hčerko. Za njeno
zdravje in ali se vam zdi, da je
zadovoljna s svojim življenjem
in svojo družinico? Kar nekaj
vprašanj sem zastavila. Že v
naprej se zahvaljujem.

Vajina zakonska barka pluje
in bo še naprej plula v vsa-
kem vremenu, v burji, med
nevihto in v lepem sončnem

vremenu. Kakšnih večjih
sprememb ne pričakujte.
Imata se rada, kar je najbolj
pomembno, vse drugo se
bosta že sproti dogovarjala.
Glede zdravja vam ne vidim
posebnosti. Mlajša hči do-
konča šolo, se v naslednjem
letu osamosvoji in ustvari
družino. Leto 2012 bo za njo
prelomno. Starejša hči je za-
dovoljna s svojim življenjem,
a je zadnje čase precej utru-
jena, kar se kmalu spremeni.
Pri zdravju ji ne vidim nič sla-
bega. Lep pozdrav in srečno.

"Sinji galeb"

Draga Tanja, pred nekaj leti
ste mi napisali odgovor - zelo
optimističen in konkreten, žal
pa se napoved ni uresničila.
Spraševala sem vas o tem, ali
me v življenju sploh še čaka
kaka partnerska zveza. Res pa
vam takrat nisem napisala

rojstnih podatkov. Bi poizku-
sili še enkrat? Pred desetimi
leti mi je razpadel zakon; zad-
njih šest let pa v mojem življe-
nju sploh ni moških. Včasih
mislim, da mi je po tej plati
življenje pač že dalo, kar mi je
bilo dobiti ... Imam prav? Ali
morda moje zvezde le še na-
povedujejo kaj povezanega z
osrečujočo zvezo?

Spremenila bi vaš prvi sta-
vek, žal pa se napoved ni
uresničila ... in bi pred napo-
ved dodala besedo, še. Mini-
lo je nekaj let, a moja napo-
ved bo enaka, vaša zvezda
enako sveti in prihodnost, ki
vas čaka, je namenjena
samo vam in ni odšla. V le-
tošnjem letu, od rojstnega
dneva naprej pa do nasled-
njega osebnega praznova-
nja, je za vas obdobje resnič-
no velikih sprememb. Ob
pravem trenutku boste na

pravem mestu, s pravo ose-
bo. Življenje vam niti pod
razno še ni dalo vsega, kar
ima za vas. V dveh primerih
skriva pregovor - potrpežlji-
vost je božja mast, a ubogi
tisti, ki se z njo mažejo, res-
nico. In edini pravi odgovor
na vaše vprašanje je, da še
ni bil pravi čas. Čas za ljube-
zen. Ta čas pa je sedaj zelo
blizu. Čaka vas trajna sreča v
dvoje, in vedeli boste, zakaj
ste morali tako dolgo čakati.
Za razpadli zakon naj vam
ne bo žal, osebnostno ste
dozoreli, kar je velika vred-
nota. V roku dveh let se vam
obeta selitev v čisto novo
okolje, seveda v paru in vaša
zvezda bo zasijala v svoji
najlepši lepoti življenja. Že-
lim vam vse lepo.

TANJA ODGOVARJA

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

Oven (21. marca - 21. aprila) 
Še posebej sredi tedna se izogibajte raznim večjim naku-
pom. Nasprotno vam lahko postane žal, a se ne bo več
dalo popraviti. Malo več strpnosti vam na trenutke ne bi
škodovalo. V poslu in financah se vam obetajo pozitivne
spremembe. Darilo vas preseneti. 

Bik (22. aprila - 20. maja)
Odločili se boste za lažjo od obeh poti, ki pa ni obvezno,
da je tudi boljša. No ja, tudi po ovinkih in klancih se pri-
de do cilja. In kadar si želite nekaj dobro opraviti, vas no-
bena še tako velika ovira ne zaustavi. Sobota bo vaš do-
ber dan, saj vam bodo zvezde zelo naklonjene. 

Dvojčka (21. maja - 21. junija)
Obdobje, ko ste mislili, da vam sreča ni naklonjena, bo
končno za vami. V prihodnjih dneh se boste predajali pri-
jetnim občutkom in se veselili skorajšnjih zmag. Čaka vas
lep pogovor. O vaših uspehih nikar preveč ne govorite na-
okrog, saj manj ljudi to ve, bolje bo za vas.

Rak (22. junija - 22. julija)
V prihodnjih dneh se vas bo držala sreča. Vse slabe izkuš-
nje iz preteklosti bodo pozabljene. V iskanju novih, vam
neznanih poti boste večkrat prijetno presenečeni in to
vam bo še bolj utrdilo samozavest, s katero ste imeli že
večkrat težave. Za nakup se le odločite.

Lev (23. julija - 23. avgusta)
Želeli si boste sprememb in vse boste naredili, da bo do
tega res prišlo. Ujeli boste vsako priložnost in obeta se
vam niz prijetnih dogodkov. Delovno boste zaradi tega si-
cer popustili, a ne bo nobene posebne škode. V krogu
družine vam bo prijetno.

Devica (24. avgusta - 23. septembra)
Takoj se morate znebiti notranjih strahov. Strah vam vsa-
ko težavo naredi še hujšo in večjo. Nekdo vas bo povabil
na izlet. Odzovite se povabilu, saj vam ne bo žal niti za
trenutek. V kratkem obdobju se vam nasmehne sreča in
vaša naloga je, da jo obdržite.

Tehtnica (24. septembra - 23. oktobra) 
Ker ste zadnje čase kar precej počivali in ste taka in dru-
gačna opravila prelagali, je čisto razumljivo, da boste mo-
rali pošteno zavihati rokave, če boste hoteli ujeti vse za-
mujeno. Kljub raznim odgovornostim vam še vseeno
ostane dovolj časa za sebe.

Škorpijon (24. oktobra - 22. novembra)
V prihodnjem tednu bodite zelo previdni pri denarnih za-
devah, saj se boste še vedno hoteli izmikati dejstvu, da je
denarnica bolj prazna, kot si priznate. V ljubezni se vam
bodo zadeve precej izboljšale, glede denarja pa bo treba
še malo počakati. Vse bo ob svojem času. 

Strelec (23. novembra - 21. decembra)
Pred vami je obdobje sreče in zadovoljstva na vseh po-
dročjih. Še samski strelci se pripravite na resno ljubezen-
sko zvezo in s tem na obilico sprememb, ki jih ljubezen
prinaša. Nikar ne skrbite, imeli boste dovolj časa za vse,
čeprav vas bodo dogodki prehitevali. 

Kozorog (22. decembra - 20. januarja)
Kar ni obvezno narediti danes, naj se preloži na jutri ali pa
še kasneje. Svojo okolico boste zaradi tega mnenja prese-
netili, a od te odločitve ne boste odstopili. Obeta se vam
nepričakovana pot. Nekdo vam pripravlja presenečenje in
vsekakor mu tudi uspe.

Vodnar (21. januarja - 19. februarja) 
Čeprav je vreme muhasto in zato ni nič kaj prijetno, se
morate čim več gibati na svežem zraku. Že sami ste pri-
šli do spoznanja, da se potem veliko bolje počutite in ste
polni energije. V koncu tedna boste prijetno presenečeni
in zadovoljni kot že dolgo ne.

Ribi (20. februarja - 20. marca)
Naučili se boste upočasniti svoj tempo življenja. Čas, ki je
namenjen samo za počitek, ima poseben čar in s tem no-
tranje zadovoljstvo. Še pravi čas to spoznate. Poslovno
boste uspešni kot že dolgo ne in tudi v ljubezni vas čaka-
jo razna presenečenja.

"Prejšnji petek zjutraj sem
imela nenavadne sanje ...
Morda so bile povezane s
tem, da sem odhajala na pot,
pa me je malo skrbelo, ker
sem šla sama, ali pa je temu
botrovalo to, da sem šla na vi-
kend meditacije, sproščanja in
transformacije?
Vse se je dogajalo v kuhinji v
rojstni hiši, pomivala sem po-
sodo, ko me je začelo skrbeti,
kaj bodo ljudje rekli, če se kaj
vidi, da imam na vratu drugo
glavo, čeprav je bila podobna
tisti, ki je ležala na pomival-
nem pultu. Na glavi pod las-
mi se je videla razpoka oz.
brazgotina, kot da se še ni za-
celilo, ko so mi menjali glavo.
Mislim, da mi je partner re-
kel, da je vse v redu, ko pra-
vim, da moram glavo oz. lo-
banjo iz pomivalnega korita
skriti v predal, da ne bodo
drugi videli (pričakovala sem
večjo skupino ljudi, ki bodo

prišli k meni na obisk), da
sem bila v bistvu umorjena.
Glava na pomivalnem koritu
ni bila še lobanja, čeprav je
zelo spominjala na to, najbolj
so mi v spominu ostali prednji
veliki zobje, prav izstopali so.
Preden sem jaz to glavo skri-
la, sem se zbudila. Upam, da
sem napisala vsaj približno
tako, da boste lahko razložili
te nenavadne sanje, še to naj
omenim,da ozračje v sanjah
ni bilo ne temačno, ne grozlji-
vo, temveč čisto normalno,
vsakdanje." Stela

Draga Stela,
včasih so sanje o glavi izraz
čisto realne bolečine, kot
npr. glavobol, prehlad, povi-
šana telesna temperatura ali
povišan krvni tlak. Tudi zelo
stresni dogodki lahko spod-
bujajo takšne sanje. Morda
se moraš odločati o nekem
načrtu ali pogledu v tvojem

življenju, ker se zadeve za-
ostrujejo? Preveri torej, kaj
se trenutno dogaja v tvoji
glavi! Morda ti bo koristil
pogovor s kakšnim zaup-
nim prijateljem, kajti dve
glavi sta vsekakor boljši kot
ena! V sanjskem jeziku po-
vezujemo glavo z duhom in
razumom. Opozarja na sa-
modisciplino misli in zahte-
va soočanje s samim seboj
in z dogodki, ki jih (še) ne
razumemo. Sanjska scena
se odvija v tvoji rojstni hiši
in namiguje na nerazrešene
dogodke iz preteklosti.
Prednji zobje so simbol naj-
ožjega krvnega sorodstva:
oče in mati ali bratje in ses-
tre. Zobje simbolizirajo tudi
sposobnost komunikacije.
Morda je v teh odnosih
ostalo veliko neizrečenega.
Pomivanje posode simboli-
zira način komunikacije z
drugimi in izraža plašnost.

Ne boj se izrekati tega, kar
te moti, kar te prizadene, saj
tako deluješ proti sebi in iz-
gubljaš veliko energije.
Brazgotina na glavi simboli-
zira stare čustvene ali du-
hovne rane, ki se niso po-
polnoma zacelile. Takšne
"rane" ostanejo neopažene
do tistega trenutka, ko smo
zreli za razumevanje in od-
puščanje. Rana na čustveni
ravni se lahko izraža kot do-
ločen vedenjski vzorec, ki
smo si ga "privzgojili" kot
zaščito pred novimi boleči-
mi izkustvi. Brazgotina na
glavi izraža torej, da se teh
vedenjskih vzorcev zaveš in
spremeniš, saj so postale
brezsmiselne in te le ovira-
jo. Če boš pozorna, boš
ugotovila, da ti življenje z
različnimi dogodki ponuja
odgovore na vprašanja iz
preteklosti. Ugotovila boš
tudi, da se vzorec zlorabe
kar naprej "ponavlja". Kot
zanimivost naj dodam, da
Indijci verjamejo, da so
brazgotine na glavi izraz fi-
zičnih ran iz prejšnjega živ-
ljenja ... Želim ti vse dobro!  

ODGOVARJA ANITA DI GRAZIA

POVEJ, KAJ SANJAŠ ... 
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NAGRADNA KRIŽANKA

Za nagrajence smo pripravili lepe nagrade - bone za nakupe v
vseh naših poslovalnicah MESARSTVA ČADEŽ:
1. nagrada: nakup v vrednosti 30 eur
2. nagrada: nakup v vrednosti 25 eur 
3. nagrada: nakup v vrednosti 20 eur 

Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk z
oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na
dopisnicah do petka, 22. aprila 2011, na Gorenjski glas, 
Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi 
v nabiralnik Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.
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10 % POPUSTA ZA UPOKOJENCE
Upokojenci lahko vsak zadnji in prvi dan

v mesecu uveljavljajo 10 % popusta pri enkratnem
nakupu mesa in mesnih izdelkov v vrednosti 

nad 20 EUR. Za uveljavitev ugodnosti je potrebno
ob nakupu na vpogled predložiti potrdilo o statusu 

upokojenca oz. odrezek o nakazilu pokojnine.

DO 30 % POPUSTA 
NA VELIKONOČNE MESNINE

KUPON
S tem kuponom lahko od 15. 4. do 30.

4. 2011 v prodajalnah Mesarstva
Čadež uveljavite 10% popust pri

enkratnem nakupu nad 40 EUR - velja
za vse blago, tudi za izdelke v akciji, 

razen na tobačne izdelke. 

✂

✂

ZBIRANJE NALEPK MESARSTVA ČADEŽ
VAM PRINAŠA 10 % POPUSTA

Pri nakupu v prodajalnah Mesarstva Čadež za
vsakih dopolnjenih 10 EUR zbirate nalepke, 

ki vam prinesejo enkratni 10% popust pri nakupu
mesa in mesnih izdelkov.

Vsi popusti veljajo za enkraten nakup in se med sabo ne seštevajo!

UGODNOSTI V PRODAJALNAH MESARSTVA ČADEŽ

KRANJ: Jezerska cesta 3, tel.: 201 34 81
Koroška cesta 26, tel.: 201 34 82

ŠKOFJA LOKA: Cankarjev trg 1, tel.: 201 34 85
JESENICE: Cesta Cirila Tavčarja 6, tel.: 583 34 64

BOHINJSKA BISTRICA:
Triglavska cesta 36, tel.: 572 14 95

www.mesarstvo-cadez.si
E-pošta:cadez@mesarstvo-cadez.si
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've got the snowboard
under my feet, I can fly
so high, je del zelo popu-
larnega besedila pesmi
Lords of the Boards sku-

pine Guano Apes, ki se je
leta 1998 vrtel na MTV-ju. In
ravno tako so v soboto de-
skarji in smučarji s pripetimi
'dilcami' leteli visoko, prista-
jali pa tokrat v vodi - natanč-
neje v luži.

V sklopu dogodka Quiksil-
ver Luža weekend 006 je
društvo Dobr na smučišču
Krvavec organiziralo že še-
sto tekmovanje v atraktiv-
nem skakanju z desko (bor-
dom po domače) oziroma
smučmi v umetno ustvarjen

bazen. Tekmovanje, ki sedaj
že tradicionalno zaznamuje
konec smučarske sezone, je
tokrat kar za cel vikend po-
stalo meka ljubiteljev adre-
nalina. Prijavljeni pogumne-
ži - več kot sedemdeset, so
tekmovali v različnih katego-
rijah. Sodniki so med dru-
gim ocenjevali najboljši trik
v zraku, najzanimiveje pre-
voženo lužo, pa opravo tek-
movalcev ... Prav vsi pa so
končali z zmočenimi hlača-
mi v luži. Tovrstne vrato-
lomne atraktivnosti vsako
leto privabijo več gledalcev,
večinoma generacije, ki
spremlja program MTV. Ne
pritegne pa jih le skakanje v
lužo, da se vsako leto znova
udeležijo krvavške priredit-
ve. "Vsako leto gremo še ko-

rak naprej, ponudimo še več
dogajanja, večjo lužo, več
spremljevalnega programa.
Vse skupaj se razvija v zgod-
bo o uspehu. Pripravljali
smo se od oktobra, sam te-
ren pa smo ob pomoči RTC
Krvavec pripravljali en te-
den. Optimistično smo klju-
bovali vetru, dežju in ne-
ugodnim vremenskim raz-
meram, snega je zmanjko-
valo, a smo zmagali," je po-
vedal Anže Kurnik iz druš-
tva Dobr. 

Ekipi organizatorjev, ki je
letos vsekakor premagala na-
ravo, je uspelo dogodek izve-
sti kljub malo snega in poga-
njajočim zvončkom. Glede
prihodnosti pa so še skriv-
nostni, v stilu Jamesa Bonda,
agenta 007, in ne povedo,

kakšna bo luža prihodnje
leto. 

Radio Hit pa v sodelova-
nju z znanim singel porta-
lom ona-on.com pripravlja
danes zvečer veliko zabavo
za samske v kranjskem Pla-
netu Tuš. V vaši družbi bodo
tudi Budilkarja Miha in Jer-
ca, voditelj dopoldanskega
programa Bastjan, popol-
danski Vibrator Gregor Žvab
in DJ Rok. 

Če vas pa pete preveč ne
srbijo, se v tržiški priljublje-
ni Casa Latina ravno tako da-
nes zvečer obetajo profesio-
nalne karaoke, tako da se vsi,
ki pojete doma pod tušem,
za Slovenija ima talent pa še
niste zbrali poguma, lahko
najprej preizkusite na trži-
škem malem odru.

Dvojni album skupine Sade

The Ultimate Collection bo zbirka naj-
večjih hitov skupine Sade. Dvojni album
bo vseboval tudi tri nove pesmi. Po ba-
ladni Still In Love With You so v radijski
eter spustili še Love Is Found in duet z
Jay-Zjem The Moon & The Sky. Vse tri
pesmi se bodo pridružile preostalim

pesmim, skupaj pa jih bo na albumu, ki bo izšel maja,
kar 29. Od 29. aprila do 31. maja pa se bo skupina mu-
dila na evropski turneji po kar enajstih državah, nam
najbliže v Milanu in Pragi.

Queen v filmu Prikriti udarec

Sucker Punch oziroma Prikriti udarec je
fantazijsko akcijska drama, skregana z
vsem, kar označujemo kot običajno. Po-
dobno pa je tudi z glasbo. Ustvarjalci so
film, ki je po režiserjevih besedah "Alica
v Čudežni deželi s strojnicami", podkre-
pili tudi z zanimivo mešanico neobičaj-

nih priredb velikih glasbenih klasik. Uspešnici skupine
Queen I Want It All in We Will Rock You sta v izvedbi Ar-
mageddona ali Geddyja (Terror Squad) vodilni na kom-
pilaciji, na kateri boste med drugimi našli še Sweet 
Dreams (Eurythmics), Tomorrow Never Knows (The Be-
atles), Army of Me (Bjork).

Lepotica Jennifer Lopez

Revija People je v posebni dvojni izdaji
pevko, igralko in sodnico priljubljenega
šova Ameriški idol Jennifer Lopez okro-
nala za najlepšo žensko na svetu. Na iz-
bor je Lopezova, ki je stara 41 let, odgo-
vorila, češ da je to del njenega poklica,
po drugi strani pa je ponosna na naziv,

sploh pri svojih letih.

Tori Spelling pričakuje tretjega

Hči slavnega očeta Tori Spelling (37) s
svojim soprogom Deanom McDermot-
tom (44) pričakuje tretjega otroka. Tori
je že februarja napovedovala, da je pri-
pravljena na novega dojenčka, potem pa
v začetku tedna na Twitterju javno obja-
vila veselo novico. Zakonca imata že šti-

riletnega Liama in dveinpolletno Stello, Dean pa ima iz
prejšnjega zakona dvanajstletnega Jacka.

LUŽA, SAMSKI IN KARAOKE
Quiksilver Luža weekend 006 je že tradicionalno napovedal zaključek krvavške smučarske sezone.
Samski pa ne zgrešite danes zvečer parčkanja in plesa v kranjskem Planetu Tuš, bolj pevsko 
razpoloženi pa karaok v Casa Latina v Tržiču.

VRTIMO GLOBUS

M. Zorman, A. Brun

I

DJ in stand-up komik Klemen Bučan, ki je kasneje zabaval
obiskovalce še na žuru Loose Control. / Foto: Matic Zorman

Različni triki v zraku so tekmovalce popeljali do finala, kjer
se je bil težek boj za nagrade. / Foto: Matic Zorman

Tamara Tavželj šteje 21 let. Doma je iz Planine pod Golico,
iz okolice Jesenic. Njen najljubši hobi je ples, zelo dobro
pa se znajde v orientalskem plesu. Včasih jo premamijo
tudi kolesarjenje, tek, aerobika. / Foto: Anka Bulovec

... ki je bila nagrajena z mobilnim telefonom. / Matic ZormanNajpogumnejše obiskovalce je sonce zvabilo v hladno kopel ... 

Zmagovalci po kategorijah. Pravzaprav je zase zmagal vsakdo, ki se je odločil za skok in pristanek v ledeno mrzli vodi. 
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Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, Jesenice

NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

NOVO enosobno stanovanje na Planini
v Kranju, ☎ 051/787-472 11001993

ODDAM

SOBO in garažo v Šenčurju, različne
velikosti, ☎ 041/840-115 11001901

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

11001793

HIŠE
PRODAM

STAREJŠO hišo na parceli 1800 m2 v
centru Medvod, ☎ 031/387-275

11001931

VIKENDI, APARTMAJI
PRODAM

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

11001723

POSESTI
PRODAM

KOMUNALNO urejeno gradbeno
parcelo v Podljubelju, cena 75
EUR/m2, ☎ 040/721-543

11001927

NEZAZIDLJIVO parcelo, veliko 744
m2, na Planini - blizu novega doma, ☎
051/371-052

11001899

PARCELO v Portorožu, 690 m2,
bodoče gradbeno območje, 250
EUR/m2, ☎ 040/225-822

11001917

ZG. BITNJE - 568 m2 veliko sončno
parcelo, s pogledom na Šmarjetno
goro, cena 170 EUR/m2, ☎
070/812-500 11002002

KUPIM

KMETIJSKO zemljišče na relaciji
Radovljica - Vrba, dobro plačilo, ☎
031/727-035 11001940

NAJAMEM

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

11001992

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

POČITNIŠKO hišico v Termah Čatež,
ugodno, ☎ 041/625-178

11001937

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

MAZDA CD 143 GT, letnik 2006, prvi
lastnik, redno servisiran, Avto Lušina,
d. o. o., Gosteče 8, Škofja Loka, ☎
04/50-22-000, 041/630-754

11002001

OPEL Meriva 1.6, avtomatik, letnik
2004, 60.000 km, klima, prvi lastnik,
Avto Lušina, d. o. o., Gosteče 8, Škof-
ja Loka, ☎ 04/50-22-000, 041/630-
754 11002000

ŠKODA Fabia combi 1.9 SDI, 2005,
elegance, 1. lastnik, servisna knjiga,
☎ 041/676-927

11001975

JUGO koral 55, let. 1987, 44.000
km, rdeče barve, dobro ohranjen, 450
EUR, ☎ 04/23-13-310, 040/567-
024

11002007

DRUGA VOZILA
PRODAM

AVTOPRIKOLICO, 165 x 125, nosil-
nost 500 kg, A testirano, ugodno, ☎
031/375-250 11001972

MOTORNA KOLESA
PRODAM

YAMAHA XT 600 E, enduro, letnik
1993, ☎ 04/59-61-785, 041/347-
276

11001976

MOPED APN 65 Tomos, letnik 1990,
☎ 04/51-91-142 11001906

TOMOS Colibri, 03/1960, dve
prestavi, vozen, avtomatik, obnovljen,
170 EUR/kos, ☎ 031/316-505

11001920

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

AVTODELI IN OPREMA
PRODAM

4 KOMPLETE platišč z gumami
175/70/13, original za Kalos ali Aveo,
☎ 040/584-027 11001942

4 RABLJENE letne gume 185/60
R14 ter 2 gumi 175/65 R14, ☎
041/478-316 11001988

ALUMINIJASTA platišča BBS, 4 kom,
185/60-14, original za Audi, BMW,
VW, ugodno, ☎ 04/25-51-087,
041/744-187 11001994

GUME - platišča za različne avte, aku-
mulatorji, preizkušeni že od 10 EUR
naprej, od  40 - 135 Ah, ☎ 041/722-
625 11001905

KARAMBOLIRANA
VOZILA
KUPIM

POŠKODOVANO - karambolirano
vozilo, lahko tudi z okvaro motorja, ☎
051/657-607 11001939

TEHNIKA
PRODAM

RAČUNALNIŠKI zaslon Ergo 1024, B-
TV Gorenje in Binaton telefon, ☎
031/209-241 11001936

STROJI
IN ORODJA
PRODAM

GRAFIČNA preša 399 EUR, kam-
noseško kiparski graverski voz, nov
390 EUR, 040/609-604 11002013

GRADBENI
MATERIAL
GRADBENI MATERIAL
PRODAM

2500-LITRSKO cisterno za kurilno
olje in dvokrilna garažna vrata, ☎
051/441-745 11001971

GAŠENO apno za beljenje in zidavo
peči, ☎ 040/209-367 11001898

KURIVO
PRODAM

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

11001665

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

11001666

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

11001767

RAZŽAGANA bukova drva in njivsko
prst, ☎ 031/561-707 11001913

STANOVANJSKA
OPREMA
POHIŠTVO
PODARIM

LEPO ohranjena masivni kavč in fotelj,
sive barve, ☎ 040/303-405 11001946

GOSPODINJSKI
APARATI
PRODAM

MALO rabljen prostostoječ pomivalni
stroj Elektrolux, ☎ 04/51-22-386,
041/835-804 11001903

NOV hladilnik Gorenje, visok 60 cm,
☎ 041/520-540 11001934

PRALNI stroj Gorenje, ohranjen, ☎
041/718-856 11001950

ŠTEDILNIK na trda goriva s pečico, di-
menzije 85 x 60 x 85 cm, ☎
051/441-752 11001943

KUPIM

KOMBINIRAN hladilnik, širina 50 cm,
☎ 04/20-12-967, 040/803-270

11002008

ZAMRZOVALNO skrinjo, nad 500
litrov, ☎ 031/370-046 11002005

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

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

tel: 051 686 320 ( Karmen ) 

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

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

ZA ZNANE STRANKE IŠČEMO VEČ 
STANOVANJ IN HIŠ NA GORENJSKEM.

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

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

kvalitetno, korektno in pošteno...

KRANJ, PLANINA JUG, varovano
stanovanje, novogradnja, 2. nad./4, 43
m2, J lega, balkon, parkirno mesto v
kleti. Cena: 91.118 EUR.
KRANJ, PLANINA JUG, varovano
stanovanje, novogradnja, 2. nad./4,
55,45 m2,  balkon, parkirno mesto v
kleti. Cena: 120.000 EUR.
KRANJ, Kidričeva, trisobno 82 m2, visoko
pritličje, let. 1955, cena 103.000 EUR.
Možna menjava za garsonjero.

DRULOVKA, v naselju vrstnih hiš pro-
damo nedokončano, (IV. pod. gr. faza)
končno enoto trojčka, let. 1991, s 180
m2 površin in 78 m2 kleti (K+P+N+M),
na parceli 183 m2. Cena 149.000 EUR,
možnost menjave za stanovanje. 
NAKLO, Pivka, enostanovanjska hiša
160 m2, garaža za 3 avtom., let. 1964,
obnovljena 1985, na ravni sončni
parceli 987 m2. Cena: 270.000 EUR.

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

LOTO

Rezultati 30. kroga 
- 13. aprila 2011

15, 21, 22, 27, 31, 32, 37 in 14

Lotko: 1 3 1 5 3 3
Loto PLUS:

2, 7, 10, 13, 16, 20, 32 in 18

Sklad 31. kroga za 
Sedmico: 825.000 EUR
Sklad 31. kroga za Lotka:

466.000 EUR
Sklad 31. kroga za PLUS:

550.000 EUR

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 kopalni-
ci), vpisano v ZK, klet, balkon, cena
119.000,00 EUR.
Kranj, bližina avtobusne postaje,
enosobno v mansardi (5. nadstr.) v
izmeri 44 m2, l. izgr. 1964, delno pren-
ovljeno l. 2005 (kuhinja, spalnica) cena
65.000,00 EUR.
Tržič, staro mestno jedro, trisobno v 3.
nadstr. izmere 64,00 m2, l. izgr. 1910,
delno prenovljeno l. 2005 (tlaki, okna,
CK na olje), balkona ni, v ceni je tudi
garaža velikosti 6x3 m2, ki je v isti
stavbi, cena 84.000,00 EUR.
Preddvor, enosobno v mansardi izmere
48,00 m2, v hiši so samo štiri stanovan-
ja, l. izgr. 1960, stanovanje izdelano l.
1991, CK, cena 77.500,00 EUR.
HIŠA - ODDAMO V NAJEM
Predoslje, starejša kmečka hiša, pritličje
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
varščina, vseljivo takoj.
HIŠE - PRODAMO
Kranj, staro mestno jedro, enonad-
stropna s 120 m2 stanovanjske
površine na parceli velikosti 262 m2, l.
izgr. 1935, prenovljena l. 2002 - okna,
vse instalacije, kopalnica, CK na olje,
dvorišče, kjer je možno parkiranje za
dva avtomobila, terasa s 115 m2 vrta,
cena 175.000,00 EUR. 
Žiri, v centru mesta, visokopritlična
tlorisa 10x8 m2 na parceli velikosti 477
m2, l. 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, garaža,
CK na olje, v mansardi še delno neizde-
lana, zelo lepa lokacija, cena
190.000,00 EUR. 
Trstenik, na izredno lepi sončni lokaciji,
medetažna s 300 m2 uporabne stanov.
površine na parceli velikosti 1144 m2, l.
izgr. 1999, cena 399.000,00 EUR, v ka-
teri je vključena tudi vsa oprema izde-
lana po meri.
POSLOVNI PROSTOR - PRODAMO
Tržič, v centru mesta na glavni ulici,
pritličje v izmeri 30 m2, l. izgr. 1900, že
delno prenovljen, primeren za neživil-
sko trgovino, cena 25.000,00 EUR.
PARCELA - PRODAMO
Kranj, proti Naklemu, v industrijski coni
v izmeri 5957 m2 za proizvodnjo,
skladišča, parkirišče, cena 144 EUR/m2
in še pribl. 18 EUR/m2 za komunalni
prispevek.

t M
M

T F

Nagrajenci nagradne križanke BELI LOTOS, ki je bila objavljena v
Kranjskem glasu, 25. marca 2011, so:  1. nagrado: paket Angelska
sprostitev (mlečna kopel, savna, piling telesa, masaža telesa) prej-
me Bojan Žvikart, Cerklje;  2. nagrado: aroma terapijo s tajskimi
zelišči, 90 min., prejme Rozalija Prosen, Škofja Loka; 3. nagrado:
nego obraza Beli Lotos, 60 min. prejme Breda Snedec, Kranj. Na-
grajencem iskrene čestitke.

Preddvor 

Jubilejni koncert pevk Josipine Turnograjske

Ob dvajsetletnici delovanja Ženskega pevskega zbora Josipi-
ne Turnograjske Društva upokojencev Preddvor bo drevi ob
19.30 jubilejni koncert v kulturnem domu v Preddvoru. Tre-
nutno enajst pevk vodi pevovodkinja Mimi Roblek, poleg
njih pa bodo v programu nastopili tudi pevci Mešanega pev-
skega zbora DU Železna Kapla - Reberca pod vodstvom Jo-
žefa Stariča. Program bo povezovala dr. Mira Delavec, avto-
rica dveh znanstvenih monografij in izpovednega romana
Šepet rdeče zofe o prvi slovenski pisateljici, pesnici in skla-
dateljici Josipini Turnograjski. D. Ž.

Pirniče

Bibičeve Spominjarije

Danes, 15. aprila, bo v Kulturnem domu v Pirničah pogovor s
Poldetom Bibičem ob izidu njegove knjige Spominjarije. Knji-
ga je izšla februarja pri Mladinski knjigi, pripoveduje pa o
Bibičevem otroštvu in zgodnji mladosti. V pripoved je vpletel
tudi zanimive dogodke iz svojega poznejšega življenja, popi-
sal pa je tudi vrstnike, ki so se pozneje s svojim ustvarjanjem
zapisali v slovensko zgodovino. Pogovor, ki se bo začel ob 20.
uri, bo vodila Alenka Bole Vrabec. M. B.

Kamnik

Kamniški memorial za smučko in cepin

Člani alpinističnega odseka Planinskega društva Kamnik in
GRS Kamnik vabijo v nedeljo, 17. aprila, na Kamniško sedlo
na tradicionalni Kamniški memorial za smučko in cepin, ki
bo tudi letos posvečen spominu na vse člane PD Kamnik, ki
so svojo življenjsko pot zaključili v gorah. Skupinski start bo
ob 9. uri Pri Pastirjih, prijave pa bodo možne od 8. do 10.
ure. Na predvečer in na dan prireditve bo koča na Kamni-
škem sedlu odprta. J. P. 

Medvode

Četrti večer filmske glasbe

V Športni dvorani Medvode bo jutri, 16. aprila, četrti večer
filmske glasbe. Začel se bo ob 19.30, znova pa bo postregel
s filmsko glasbo iz največjih filmskih uspešnic. Ob odlom-
kih iz filmov bosta igrala Pihalni orkester Logatec in Godba
Medvode. Slednja je skupaj s KUD Fofite tudi organizator
dogodka. M. B.

KAŽIPOT, MALI OGLASI
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VRTNA OPREMA
PRODAM

VRTNA miza in 6 stolov iz lesa hruške,
novo, ☎ 041/665-360

11001961

VRTNO mizo inklopi, masivni les, cena
300 EUR ter barvo za les 6,50
EUR/liter, ☎ 041/369-014

11002012

OSTALO
PRODAM

ŠIVALNI stroj z omarico in pisalni stroj
Tops M1 v kovčku - zbiralci starin javite
se, ☎ 04/20-28-388 11001908

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

KOLO znamke United, za starost od 8
do 15 let, cena 50 EUR, ☎ 04/23-15-
439, 031/531-910 11001904

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

FANTOVSKI suknjič za birmo, štev.
14, ugodno, ☎ 031/840-233

11001926

FANTOVSKO temno modro obleko,
znamke Sens, za obhajilo, ☎ 040/
437-988 11001918

OTROŠKA
OPREMA
PRODAM

AVTOSEDEŽ Chicco zenith 100, od 0
do 18 kg, rabljen leto in pol, kovinsko
ogrodje, siv, 70 EUR, ☎ 041/541-
522 11001933

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. 50 - 60  cm, 4
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

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

DVOVRETENSKI pajek, rabljen eno
sezono in vile za gnoj za zadnji nak.
leon, ☎ 031/638-753

11001907

KOSILNICO BCS, dobro ohranjeno,
cena 800 EUR, ☎ 041/758-972

11001923

KROŽNO žago na tračnicah, za
obžagovanje tramov in hlodov, ☎
04/59-61-169, 031/262-046

11001951

MOTORNO kosilnico Agroal - greben-
sko, kovinska, ☎ 04/53-14-349

11001911

PREDSETVENIK, tribrazdni plug Kraj-
nik in bukova drva, ☎ 04/51-82-643

11001910

PUHALNIK Grič 4000, cena po do-
govoru, ☎ 04/25-01-383

11002010

SAMONAKLADALKO Sip 16 m3 in
pajek na 2 vretena, ☎ 031/426-245

11001966

SEKULAR za žaganje drv z mizo in ko-
ritom, ☎ 031/812-210 11001919

SILOKOMBAJN SK 80, 350 EUR,
siloreznica Epple, nizko korito 350
EUR, ☎ 051/625-877

11001991

STOL za stiskanje butar, zategovanje z
jekleno vrvjo, teža 8 kg, cena 60 EUR,
☎ 040/383-733 11001974

STROJ za pranje krompirja ter gumi
voz, 14 col, ☎ 041/894-455

11001916

TRAKTORJI Steyr, vitli, cepilci, mo-
torne žage Jonsered na zalogi, dosta-
va brezplačna Smrekca center Žabni-
ca, ☎ 04/25-51-313 11001719

KUPIM

TRAKTOR IMT, Ursus ali Zetor, ☎
041/678-130 11001877

TRAKTOR IMTali Ursus, ☎ 070/521-
564 11001963

TRAKTOR Zetor in kiper prikolico
Tehnostroj, ☎ 041/235-349 11001964

PRIDELKI
PRODAM

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

BIO naravno žganje in dva moška
gorska kolesa na 18 prestav, ☎
040/389-518 11001932

DROBNI krompir za krmo, ugodno, ☎
031/387-021 11001984

HREN, ☎ 031/505-151 11001955

JABOLKA, kvalitetna, domača, od vi-
sokodebelnih dreves, ugodno proda-
jamo. Kmetija Princ, Hudi 1, (pri Kovor-
ju), Tržič, ☎ 041/747-623 11001785

JEDILNI krompir, desire in beli, ☎
04/23-12-355 11001969

JEDILNI krompir, ugodno, Zg. Bitnje
67, ☎ 04/57-25-060 11001981

KRMNO peso iz zasipnice, približno
1500 kg, ugodno, možna dostava, ☎
04/25-31-380 11001922

KROMPIR beli bistra, debeline 28 - 35
mm, Kmetija Matijovc, Podbrezje 192,
☎ 04/53-31-144, 041/538-583

11001941

KROMPIR, jedilni in za nadaljnje
sajenje, ☎ 041/558-711 11001952

KROMPIR sorte pšata in aladin,
primeren za sajenje, ☎ 051/899-823

11001965

KROMPIR aladin, za sajenje, ☎
031/513-678 11001978

KROMPIR za krmo in kifeljčar, ☎
041/347-243 11001989

SENO - velike balirane bale, ☎
041/529-274 11001987

SILAŽNE bale, ☎ 04/25-22-689
11001921

SILAŽNE bale za krmo živine, ☎
04/57-25-063 11001962

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

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

11001758

VINO - cviček, integrirana pridelava, v
rinfuzi ali ustekleničen, z dokumentaci-
jo, ☎ 031/206-874 11001928

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

2 MLADI ovci za rejo ali za zakol, ☎
04/59-58-245 11001970

3 BIKCE limuzin, stari približno 2
meseca, ☎ 04/58-00-024,
031/365-573 11001912

3 BIKCE, težke 300 kg ter teličko
cikaste pasme, težko 150 kg, ekološ-
ka reja, ☎ 041/834-188

11001996

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

BELE piščance za dopitanje in
prašiče, težke od 80 do 100 kg, ☎
031/793-390 11001944

BIKCA simentalca, težkega okoli 230
kg, ☎ 041/229-159

11001973

BIKCA cikaste pasme, starega 1 teden,
ugodno, ☎ 031/757-485

11001983

ČB BIKCE, ☎ 031/235-118 11002004

ČB TELICO, 9 mesecev brejo in bikca
mesne pasme, težkega 300 kg, ☎
040/831-314 11001967

JAGNJETA za zakol - ugodno, ☎
04/25-51-171, 051/410-138 11001705

JAGNJETA in ovce za zakol ali za
pleme, ☎ 041/566-429 11001990

JARKICE rjave, črne, grahaste, v za-
četku nesnosti, Hraše 5, ☎ 01/36-
27-029 11001995

KRAVO ciko, teličko ciko, kobilo
posavko in kobilo mešano, ☎
041/443-331 11001977

KRAVO, ☎ 031/690-957 11001979

KRAVO simentalko, ki bo telila junija
2011, ☎ 04/57-23-646, 041/536-
878 11001982

KRAVO dojiljo, ki bo v začetku maja
telila 2. tele, ☎ 041/603-240 11001986

MLADO kravo po izbiri, ☎ 031/585-
345 11001914

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

OSLIČKA samčka, starega 8 mesecev
ali menjam za drva, ☎ 041/758-958,
Škofja Loka 11001960

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

TELICO simentalko, v devetem mese-
cu brejosti, Poženik 8, ☎ 04/25-27-
733 11001909

TELICO simentalko, brejo, staro 6
mesecev, ☎ 041/854-120 11001935

TELICO simentalko, brejo 8 mesecev,
☎ 031/578-741 11001968

TELIČKO limuzin, staro 3 mesece, ☎
040/613-705 11002011

KUPIM

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

BIKCA mesne pasme, starega do 7
dni, ☎ 04/25-21-182 11001945

BIKCA mesne pasme, težkega okrog
200 kg, ☎ 031/888-608 11001949

BIKCA simentalca, starega do 3
mesece, ☎ 051/397-253 11001980

BIKCA mesne pasme, težkega od 300
do 400 kg, ☎ 031/387-021 11001985

BIKCA simentalca, starega do 10 dni,
☎ 041/286-701 11002009

BIKCE do 150 kg in prodam njivo
12.100 m2 ter 3 hruškove hlode, ☎
04/25-22-108, 041/706-526 11001957

KRAVO simentalko, visoko brejo, ☎
04/25-21-341 11001897

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

11001720

OSTALO
PRODAM

1000-LITRSKO, pvc cisterno, primer-
no za vodo, ☎ 040/899-469 11001915

FIŽOLOVKE, različnih dimenzij,
možna dostava, ☎ 04/51-88-063,
041/446-510 11001959

OVČJE kože, ☎ 040/931-350
11001948

PRESEJANO zemljo, ☎ 031/505-
151 11001954

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

B BAR pri Škofji Loki pogodbeno zaposli
študentko ali mlajšo dekle za občasno
delo, Bisaž, d.o.o., Virmaše 180, Šk.
Loka, ☎ 040/231-017 11001998

BAR MONIKA išče dekleta za delo v
strežbi. Možnost zaposlitve, ostalo po
dogovoru, Šipec Monika s.p., Velesova
56 a, Cerklje, ☎ 040/330-060 11001634

HONORARNO ali redno zaposlimo
strojnega ključavničarja - varilca. Kozi-
na Kranj, d.o.o., Pintarjeva ul. 5,
Kranj, ☎ 041/652-285 11002003

IŠČEMO oskrbnika za vodenje
planšarije Kofce, skozi pašno sezono,
lahko za več let, zahtevane so izkušnje
in veselje do dela na planini. Agrarna
skupnost Kofce, Pristavška c. 37,
Tržič, ☎ 041/691-033 11001878

ZAPOSLIMO varilca, oblikovalca kovin-
skih izdelkov. Zaželena izobrazba ob-
likovalec kovin, lahko tudi delavec brez
poklica. Pisne ponudbe: Koselj Duplje,
d.o.o., Zg. Duplje 91, 4203 Duplje, ☎
031/619-282, Miha 11001735

ZAPOSLIMO mizarja za delo v
proizvodnji masivnega pohištva. De-
lovne izkušnje zaželene. Lipar, d.o.o.,
Lahovče 31, Cerklje, ☎ 031/394-955

11001852

IŠČEM

DUO Rolo - išče delo na obletnicah,
porokah z zabavno in narodno glasbo,
☎ 041/224-907 11001900

IŠČEM DELO - inštruiranje matem-
atike, računalništva..., ☎ 041/458-
781 11002006

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

11001837

IŠČEM DELO - vsa gospodinjska dela,
nega starejših in bolnih, pospravljanje
stanovanj in pisarn, ☎040/756-409

11001924

EKONOMSKI teh. išče delo v adminis-
traciji, računovod., tajništvu, recepciji,
trgovini, ☎ 051/428-551 11001613

STORITVE
ODDAM

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

NUDIM

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

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,
tlakovanje dvorišča, ograje, kamnite
škarpe in dimnike, kvalitetno, hitro in
poceni. SGP Beni, d. o. o., Struževo
7, Kranj, ☎ 041/561-838

11001520

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

ASFALTIRANJE, tlakovanje, prevzem
vseh gradbenih del, novogradnje in
adaptacije, vse vrste fasad in keramič-
na dela, izdelava betonskih in kamnitih
škarp. AES, d.o.o., Sadnikarjeva ul. 4,
Kamnik, ☎ 01/83-17-285, 051/794-
127 11001930

BELJENJE in kitanje sten, barvanje
fasad in napuščev, barvanje oken in
vrat, sanacija vlažnih prostorov vam
nudi Pavec Ivan s.p., Podbrezje 179,
Naklo, ☎ 031/392-909 11001894

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od
temeljev do strehe, adaptacije, omete,
omete fasad, kamnite škarpe, tlako-
vanje dvorišč, ☎ 041/557-87111001668

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

MONTAŽA lesa, mizarska dela in
servis notranjega pohištva, montaža
stavbnega pohištva, obloge, ograje,
stopnice, podboji in ostalo po dogov-
oru, Robert Škrlec s.p., Poljane 66,
Poljane, ☎ 031/852-765 11001997

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

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

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

SPOZNATI želim gospo, staro od 40
do 50 let, vdovo ali ločenko, ☎
031/230-943 11001938

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

POSLOVNI STIKI

IZGUBLJENO,
NAJDENO
IŠČEM

7-LETNA Ana iz Kranja (okolica šta-
diona) 14 dni pogreša svojo tigrasto
muco Mimi, ki nima ovratnice in bo
stara 3 leta. Eno blazinico na zadnji
tački ima roza barve. Vašega klica
bomo veseli, ☎ 041/861-538 11001929

RAZNO
PRODAM

DVE 10-kilogramski jeklenki za plin, ☎
031/511-767 11001956

FIŽOLOVKE, možna dostava in
strešne nosilce za Opel corso, ☎
040/651-199 11001902

LESENE A lestve, dol 1-4 m (3-12 kli-
nov), Zbilje 22, Medvode, ☎
041/981-210 11001925

ZABOJNIK, 240 litrov, nov, možna
dostava, ugodno, ☎ 04/51-82-720,
031/560-936 11001958

PODARIM

OVČJO volno, približno 10 kg, ☎
04/59-49-041 11001947
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FMS Skupina d.o.o., Kotnikova ulica 5, Ljubljana

ZAHVALA

Pošle poslednje so moči,
zaspale preutrujene so zdaj oči!

Adijo očka ljubljeni, ljubezen naša ti sledi,
naj bosta mir in Bog s teboj, uživaj blaženi pokoj!

V 82. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, brat, dedek,
stric, bratranec in tast

Jože Dolenc
iz Stare Loke 86

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem za izražena sožalja, podarjeno cvetje, sveče in
mašne darove. Hvala vsem, ki ste ga obiskovali ob njegovi dol-
gotrajni bolezni v domu starejših v Škofji Loki in ga pospremili
na njegovi zadnji poti. Iskrena hvala g. župniku Alojzu Snoju za
lepo opravljen pogrebni obred in sveto mašo. Lepa hvala
pogrebni službi Akris, ter pevcem za lepo zapete pesmi. Vsem,
ki ste našega očeta imeli radi in ga spoštovali, iskrena hvala.

Vsi njegovi

Po kratki in hudi bolezni nas je v 71. letu starosti zapustila 
naša draga

Marta Blaznik
roj. Žerovnik z Visokega pri Kranju

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijate-
ljem in znancem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani
ter podarili cvetje, sveče in denarno pomoč. Zahvala gre vsem,
ki ste jo v tako velikem številu pospremili na njeno zadnjo pot.
Hvala za lepo opravljen cerkveni obred in pogrebnemu podjetju
Navček za izvedbo pogreba.
Vsem iskrena hvala.

Vsi njeni
Visoko, april 2011

Zdaj bivaš vrh višave jasne, 
kjer ni mraka, kjer ni noči.
Tam sonce sreče ti ne ugasne, 
resnice sonce ne stemni.
(Simon Gregorčič)

ZAHVALA

Ograje, okenske mreže
/gavtre/ izdelujemo 

po naročilu. 

Tel.: 041/550 180

ZAPOSLIMO 
AVTOKLEPARJA IN 

AVTOLIČARJA
Avtoservis Keržan 

Preddvor, tel.: 041 635 043
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V 79. letu nas je zapustil

Drago Hafner
z Godešiča 38

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in
znancem, ki so nam izrazili sožalje, darovali cvetje, sveče ali v
dober namen, ter vsem, ki so ga spremili na njegovi zadnji poti.
Zahvaljujemo se za tople besede slovesa in gasilskemu društvu
Godešič za spremstvo na njegovi zadnji poti. Zahvala g. žup-
niku Župnije Reteče za lepo opravljen pogrebni obred, pevcem
in trobentaču.

Vsi, ki smo ga imeli radi
Godešič, april 2011

V SPOMIN

na znanega slovenskega fotografa in prijatelja 

Igorja Pustovrha

Prijatelji iz Rotary kluba Kranj

Sporočamo žalostno vest, da je umrl

Vincenc Rihtaršič
upokojenec Pošte Slovenije, d. o. o., PE Kranj

Na njegovo zadnjo pot ga bomo pospremili danes, v petek, 15. aprila 2011, ob 16. uri na
pokopališču v Železnikih. Do pogreba bo ležal v domači hiši, Martinj Vrh 1, Železniki.

Delavci Pošte Slovenije, d. o. o., PE Kranj

Po krajši bolezni nas je v 82. letu zapustil dragi mož, brat in stric 

Andrej Kavčič 
z Gorenje Dobrave 30 

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja,
cvetje in sveče. Zahvaljujemo se tudi gospodu Rojcu za poslovilni govor, gospodu župniku,

pogrebni službi, trobentaču in pevcem. Vsem še enkrat hvala. 

Žalujoči vsi njegovi 
Gorenja Dobrava, april 2011

ZAHVALA

V 77. letu nas je zapustila draga mama, stara mama, prababica,
svakinja in teta

Majda Kovač
Iskreno se zahvaljujemo vsem za izrečena sožalja, podarjeno cvet-
je, sveče in darovane sv. maše, ter vsem, ki ste jo pospremili na nje-
ni zadnji poti. Zahvaljujemo se dr. Tadeji Demšar za dolgoletno
zdravljenje. Posebna zahvala g. župniku dr. Alojzu Snoju in patru
Primožu Kovaču za lepo opravljen pogrebni obred, pogrebni služ-
bi Akris, ter pevcem za občuteno zapete žalostinke.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči vsi njeni
Škofja Loka, Zgornja Besnica, april 2011

ZAHVALA

V petek, 8. aprila 2011, smo se na mestnem pokopališču v Škofji
Loki poslovili od našega dragega ata 

Lovra Pečnika 
iz Bodovelj

Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga boste ohranili v lepem
spominu. Zahvaljujemo se vam, da ste bili z nami ob njegovem
slovesu.

Družina Pečnik

ZAHVALA

V 88. letu se je od nas poslovila naša draga mama

Bernarda Cej
Iskrena hvala vsem sorodnikom, sosedom Kidričeve 7 in 9, pri-
jateljem in znancem za izrečena ustna in pisna sožalja, za
darovano cvetje in sveče. Posebno zahvalo izrekamo Domu 
upokojencev Kranj za skrb in nego, zdravniškemu osebju Bol-
nišnice Golnik, ZB in RK Zlato polje, pogrebni službi Komu-
nala Kranj, pevcem za ganljivo zapete pesmi, zastavonošam in
ge. Erazmi za slovo ob grobu. Hvala vsem, ki ste kakorkoli
počastili njen spomin in za spremstvo na njeni zadnji poti.

Vsi njeni

V četrtek, 14. aprila 2011, je minilo žalostno leto, odkar nas je
nenadoma zapustil naš dragi

Rudolf Kuhar
s Suhe pri Predosljah

Vsem, ki obiskujete njegov prerani grob, prižigate sveče in ga
imate v lepem spominu, iskrena hvala.

Vsi njegovi

Ne, ni umrl!
Oči le častne je zaprl, 
da se po trudu in boju
oddahne v blaženem spokoju.
(Simon Gregorčič)

Blagor mu, kogar izvoliš in 
sprejmeš:
prebiva v tvojih dvorih.
Nasičujemo se z dobrotami 
tvoje hiše, 
s svetostjo tvojega templja.
(Ps 65,5)

Odšla si tja, 
kjer ni trpljenja in bolečine.
Čeprav boli, ker te ni, 
hvala ti za lepe dni.

Le spomini so ostali nam, 
ko ti odšel si daleč stran. 

V SPOMINZAHVALA 

Prekmalu je odšla naša ljubljena 

Jana Naglič
roj. 1968 s Sp. Brnika

Zahvaljujemo se vsem, ki ste Jani in nam stali ob strani tudi 
v času njene bolezni in smrti. Župniku, sosedom, sorodnikom,
prijateljicam in prijateljem, sošolkam in sošolcem, bivšim 
sodelavkam in sodelavcem, govornicam, pevcem, iskrena hvala
za vse molitve in čutno poslovilno slovesnost. Iskrena hvala
vsem, za izrečeno sožalje, osebno in po pošti, za cvetje, sveče ter
denar za v dobrodelne namene. Hvala za sočutje, vaše misli in
molitve. 

Vsi njeni

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

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

www.gorenjskiglas.si

ZAHVALA 



SOBOTA

2/14°C

NEDELJA

3/16°C

32 GORENJSKI GLAS
petek, 15. aprila 2011

info@g-glas.si

Anketa

vremenska napoved

PETEK
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Žan Rebernik, Šenčur:

"Zares lepe aprilske dneve
sem preživljal zunaj, s pri-
jatelji. Po vročini vedno pri-
ja tudi malce dežja, da se
ozračje nekoliko ohladi.
Mislim, da vremenske raz-
like niso slabe za zdravje."
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Genica Gruner, Kamna Gorica:

"Lepe dneve preživljam v na-
ravi. Letos so visoke tempe-
rature malce prehitevale,
zato se včasih počutimo ne-
koliko depresivno. Po ohla-
ditvi je zdaj bolj sveže in se
človek hitro počuti bolje."

Eva Hafner, Jesenice:

"V toplih, skoraj poletnih
dneh sem bila nekoliko več
zunaj kot ponavadi, zdaj se
je ohladilo. Velike vremen-
ske razlike so za april nor-
malne. Meni je sicer čisto
vseeno, ali je dež ali sonce."

Jakob Koren, Drežnica:

"V lepih spomladanskih
dneh sem največ časa na-
menil veslanju. Za prijatelje
pa ob tem ni bilo časa. Me-
nim, da bi bilo celo bolje, če
bi bilo več deževnih dni."

Tone Beguš, Bled:

"Prosti čas preživljam v na-
ravi, veliko je tudi dela okoli
hiše. Čas je že za košnjo,
potrebno je obrezati drevje.
Zdi se mi, da so visoke tem-
perature glede na pretekla
leta kar prezgodnje."

Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno oblačno, sredi dneva in popoldne bodo
krajevne plohe. V soboto bo več sončnega vremena, vendar
bodo popoldne še krajevne plohe. V nedeljo bo prevladovalo
sončno vreme. Pihal bo veter z vzhodne smeri.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

Jasna Paladin

Grad - V nedeljo, 17. aprila,
katoliški verniki obhajajo še-
sto postno nedeljo, ki ji reče-
mo tudi cvetna ali oljčna ne-
delja, predstavlja pa prvi dan
velikega tedna in začetek pri-
prave vernikov na veliko noč,
največji krščanski praznik.

Obredi cvetne nedelje
predstavljajo Jezusov sloves-
ni vhod v Jeruzalem, dedišči-
no velikonočnih praznikov
pa najbolj zaznamujejo prav
cvetnonedeljske butarice ali
begance, kakor jim še reče-
mo na Gorenjskem. Takšne
z barvanimi oblanci že več
kot šestdeset let izdeluje tudi
83-letna Milka Jereb iz Gra-
da. "Spominjam se, ko je
mama domov s kranjske trž-
nice prinesla tako butarico
in s sestro Marico sva se nav-
dušili za to, da sva jih tudi
sami začeli izdelovati. Doma
so naju spodbujali, saj je bil
to tudi pomemben zaslužek
za družino. Pripravo in delo
smo začeli že kmalu po no-
vem letu, ko je cela družina
nabirala leskove palice in ze-
lenje, za barvane oblance pa
je poskrbel moj brat, ki je bil
mizar. A včasih izdelovanje
in blagoslov butaric ni bilo
dovoljeno, saj oblast cerkve-
nih stvari ni podpirala, zato
smo jih velikokrat izdelova-
li s strahom," se spominja

Milka Jereb, ki je po svojih
butaricah še danes znana
daleč naokoli. Pravi, da je
včasih vsak otrok imel svojo
butarico, zato je bilo tudi
povpraševanja toliko, da so
ljudje pred domačo hišo sta-
li kar v vrsti. Izdelovala jih
je po cele dneve, tudi pono-
či, prodajala pa vse od Kam-
nika do Kranja, večinoma
na kamniški tržnici. 

Kot pravi, danes znanje iz-
delovanja butaric počasi že
tone v pozabo, saj jih je mo-
goče kupiti v vsaki večji trgo-
vini, a sama jih zadnja leta še
vedno izdela približno sto.
Tudi letos je tako zadnji me-
sec posvetila prav njim. Za
vsako porabi približno pol
ure, s spretnimi prsti pa na
snop leskovih vej najprej pri-
trdi zelenje (srebrno cipreso

ali brin), nato pa z močnim
sukancem še navlažene ob-
lance različnih barv. "Sploh
si ne predstavljam več po-
mladi, da ne bi izdelovala
butaric in tudi ljudje me po
njih vsako leto znova sprašu-
jejo, tako da jih bom delala
tudi v prihodnje," še doda in
ponosno pove, da svoje zna-
nje rada prenaša tudi na naj-
mlajše.

17/7oC

17/8oC

12/1oC

14/4oC

13/4oC

12/4oC

13/2oC

11/-1oC

17/5oC

12/3oC

11/0oC

11/5oC

13/3oC

12/5oC

Milka Jereb velikonočne butarice izdeluje že vse od rane mladosti.

Butare izdeluje že šestdeset let
Cvetna nedelja, s katero se začenjata veliki teden in priprava na veliko noč, prinaša blagoslov butaric,
po katerih je daleč naokoli znana tudi Milka Jereb iz Grada pri Cerkljah. 

Nenavadno
aprilsko vreme
Tjaša Kržišnik

Letošnje spomladansko vre-
me je res nenavadno. Tem-
perature so se že dvignile
krepko nad dvajset stopinj
Celzija, pred dnevi se je spet
ohladilo, močno pihalo ... 
In kaj o takšnem vremenu
menijo naši anketiranci? 
Foto: Tina Dokl

Kranjska Gora

Zakaj nesnaga pod smučiščem

"V soboto, 9. aprila, ko je bil prekrasen dan, sem se odločil
za kolesarjenje po kolesarski poti v Kranjski Gori in se zgro-
zil, ko sem na vznožju smučišča, ob sami sprehajalni oziro-
ma kolesarski poti zagledal smetišče, ki je lahko v sramoto
sami Občini Kranjska Gora in Sloveniji. Ne vem, ali se nihče
ne zaveda, da obiskovalci ne gledajo samo gora, ampak še
kaj drugega. No, ko vidijo to smetišče, se zagotovo vsi zgra-
žajo. Škoda, pa tako lepa je Kranjska Gora!" Sporočilo s takš-
nole vsebino nam je poslal bralec Egon iz Škofje Loke in zra-
ven prilepil še fotografijo. Zakaj je na vznožju smučišča ne-
snaga, smo vprašali Klavdijo Gomboc iz RTC Žičnice Kranj-
ska Gora. Pojasnila je: "V tem tednu smo pričeli čistiti okoli-
co, najprej so na vrsti smučišča oziroma smučarski tereni,
kjer je treba pobrati vse smeti in pograbiti vse terene. Zelo se
trudimo in urejamo tudi ta del okolice okrog naših delavnic.
Dela bodo potekala vse tja do velikonočnih praznikov, tako
da prosimo vse za malo razumevanja in strpnosti." U. P.

Cerklje

Jutri čistilna akcija v Cerkljah

Občina Cerklje organizira jutri, 16. aprila, enodnevno čistil-
no akcijo Cerklje 2011, ki bo potekala v okviru svetovnega
dneva Zemlje, z njo pa želijo s skupnimi močmi odstraniti
čim več v naravi odloženih odpadkov. Akcija bo potekala na
celotnem območju občine med 8. in 13. uro, občani pa se ji
lahko pridružijo na enem od dvanajstih zbirnih mest. J. P. 




