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Srečno 2009 
Ob koncu leta smo z mislimi že v letu 2009. Kaj nam bo prineslo? 

MARIJA VOLČJAK 

Napovedi za leto 2009 niso 
nič kaj rožnate. V zadnjih 
mesecih je na pohodu sve-
tovna ekonomska kriza, 
stvari se hitro obračajo na 
slabše, prihodnje leto naj bi 
se pokazala v vsej svoji raz-
sežnosti. Prispodobe napo-
vedovalcev so slikovite: bliža 
se nam povodenj, egoistična 
ekonomija se je zaletela v 
zid, noro nakupovanje v teh 
dneh je podobno orkestru 
na potapljajočem se Titani-
c u . . . 

V tej svetovni godlji ima-
mo kar precej sreče. Najprej 
zato, ker smo pred dvema 
letoma prevzeli evro, ki nam 

zaradi velikega denarnega 
območja daje kar varno za-
vetje, samo spomnite se is-
landske katastrofe. Nato 
imamo srečo, ker se naši fi-
nančni hazarderji v dveh le-
tih še niso naučili vseh ame-
riških vragolij, ki so življenje 
na up privedle do neverjet-
nih razsežnosti. Navsezad-
nje imamo srečo, ker ima-
mo za krizne razmere dobre 
lastnosti, saj smo pridni, de-
lovni in potrpežljivi, naš 
prag revolucionarnosti je 
precej visok. 

Kriza vedno največ vza-
me tistim, ki imajo naj-
manj, naj se sliši še tako 
čudno. Naj vas ne skrbijo 
milijoni, ki jih izgubljajo 

borzni mešetarji in novope-
čeni bogataši. Pri nekaterih 
boste nemara celo privoš 
čljivo pristavili: hitro pri 
dobljeno, hitro izgubljeno 
Kriza bo najbolj udarila rev-
ne, ki štejejo cente - karkoli 
jim bo vzela, bo to veliko. In 
spet smo pri sreči, saj ima 
na Slovenskem dobrodel-
nost domovinsko pravico. 
Prepričani smo, da jo bomo 
ohranili tudi v razmerah, ki 
bodo slabše za vse. 

Ob vstopu v leto 2009 si 
torej vsi skupaj zaželimo ve-
liko sreče, saj jo bomo res-
nično potrebovali. Želimo 
vam seveda tudi veliko 
zdravja in izpolnitev skritih 
želja. Veselo v novo leto / F«O: TM« DOW 

Kandidatura za svetovno prvenstvo 
Kranjska Gora, Bad Kleinkirchheim in Trbiž o skupni kandidaturi za svetovno prvenstvo v alpskem 
smučanju leta 2017. 

MARJANA AHAČIČ 

Kranjska Gora - Kranjska 
Gora, Bad Kleinkirchheim in 
Trbiž želijo skupaj prirediti 
svetovno prvenstvo v alp-
skem smučanju leta 2017. 
Idejo so v ponedeljek v 
Kranjski Gori predstavili de-
želni glavar Koroške Ger-
hard Dorfler, župan občine 
Bad Kleinkirchheim Mathias 
Krenn, župan občine Trbiž 
Renato Carlantoni ter župan 
občine Kranjska Gora Jure 
Žerjav. Kot načrtujejo po-
budniki, naj bi izvedbo hitrih 
disciplin prevzeli v Bad 
Kleinldrcheimu, ženskih 
tehničnih disdplin v Trbižu 
in izvedbo moških tehničnih 
disdplin v Kranjski Gori. Po-
budniki skupnega prvenstva 

predlagajo, da naj bi bila no-
silka kandidature Kranjska 
Gora, kar bi celotnemu pro-
jektu zagotovilo večje mož-
nosti za uspeh, saj je Avstrija 
že v preteklosti priredila veli-
ko prvenstev, naslednje pa 
prireja leta 2013 v Schlad-
mingu. Pobuda bo dokonč-
no oblikovana po tekmah za 
svetovni pokal v Kranjski 
Gori in Trbižu februarja 
2009, ko bodo potekali tudi 
glavni sestanki z vodilnimi 
možmi mednarodne smu-
čarske zveze, ki je sicer na 
načelni ravni že pozitivno 
ocenila pobudo. S pobudo so 
seznanjene tudi vse tri nado-
nalne smučarske zveze. 

• 3. stran 

Smučarske legende Christian Mayer, Jure Košir in Franz 
Klammer ter koroški deželni glavar Cerhard Ddrfler, ki 
podpirajo idejo o skupni kandidaturi za svetovno prvenstvo 
v alpskem smučanju leta 20i7./Foto:CanzdKavei 

TUDI NA KRATEK ROK VAM PONUJAMO VEČ 
PONUDBA ZA V E Z A N E V L O G E 
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Gorenjska ^ ^ Banka 

V novem letu vam želimo vse najlepše 

Gorenjski Glas 
Naslednja Številka Gorenjskega glasa bo izila v torek. 6. januaija 2009. 

Priložen bo tudi koledar a leto 2009. 

KRAN) 

Za Prešernov dan največ obiskovalcev doslej 

V Prešernovem letu 2000 je ministrstvo za kulturo dalo po-
budo za dan odprtih vrat slovenskih kulturnih ustanov. Z 
leti se je preoblikoval v Ta veseli dan kulture m prerasel v 
množičen kulturni dogodek in veselo praznovanje Prešerno-
vega rojstnega dne. Tudi letos so vrata odprli številni nacio-
nalni in občinski kulturni zavodi, zvrstile so se brezplačne 
predstave, razstave, koncerti, predavanja, vodenja in delav-
nice. Odziv javnosti je bil največji doslej: 282 brezplačnih 
prireditev si je ogledalo 40.545 obiskovalcev, kar je kar dva-
krat več kot preteklo leto. D. Ž. 
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AKTUALNO 

Prazniki v krogu družine 
Kje bodo novo leto pričakali nekateri 
znani Gorenjci? Bine Kordež, Manca 
Špik, Aleksander Mežek, Simona 
Vodopivec, )ure Košir in Alenka Bole 
Vrabec pravijo, da po napornem letu 
želijo praznike preživeti doma, v kro-
gu dnižine. 

GORENjSKA 

Praznično 
na Corenjskern 
Decembra vsepovsod po Gorenj-
skem potekajo živahne prireditve, 
kraji so prazni6io okraSeni, ponekod 
bodo za ob£ane pripravili tudi silves-
trovanja na prostem z glasbo in og-
njemeti. 

RAZGLEDI 

Sveti Pavel gre v BTC 
Leto 2008 mineva v znamenju ekolo-
ške in finančne krize in zdi se, da bo 
Se bolj v znamenju obeh tudi novo 
leto 2009. Krizni obeti so predmet 
številnih ugibanj in učenih razprav, 
čeprav se dobro ve, za kaj gre, in bi 
bila rešitev, če bi jo hoteli videti, zelo 
enostavna. 

EKONOMIJA 

Raje bi odšel pred krizo 
Dušan Kveder je bil leta 2002 usta-
novni direktor podjetja Savatech, v 
teh dneh pa se po 36 letih v Savi od-
pravlja med upokojence. "Savatech je 
bil izredno uspešen, številke v letu 
2008 pa je nekoliko težje gledati." 
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POLITIKA danica.zavri@g-^as.si 

KRATKE NOVICE 

B L E D 

Negotovost je največji dejavnik stresa 
Na nedavnem srečanju gorenjske in blejske LDS z dr. 
Slavkom Ziherlom, podpredsednikom stranke in uglednim 
psihiatrom, smo sogovornika vprašali o tem, kakšna so nje-
gova pričakovanja, povezana z napovedano gospodarsko 
krizo. Kot zdravnik psihiater, ki ima obilo izkušenj s 
posledicami stresa pri ljudeh, nam je odgovoril: "Vsi 
pričakujemo, kaj nam bo prinesla recesija. Ugibamo in živi-
mo pod pritiskom groženj, kaj vse se lahko zgodi: bomo 
izgubili delo in živeli v revščini? Veliko ljudi živi stresno, 
eden največjih vzrokov stresa pa je negotovost. Boljša kot 
negotovost je slaba gotovost, saj se v tem primeru človek 
lahko spopade s problemi. Če bo v prihodnjih mesecih (in 
pričakujem, da se bo v pol leta pokazalo, kakšne bodo 
posledice krize) prihajalo do odpuščanja delavcev, jih bo ve-
liko iskalo pomoč, družbeno, socialno, pa tudi zdravniško." 
Slavko ZiherI pa ima tudi nasvet, kako naj se vsakdo sam 
spopade s stisko in ubrani stresa. Za to potrebuje veliko 
energije, ki mu jo da telesno gibanje, tudi seks, vsakdo pa 
potrebuje tudi sočutnega človeka, ramo, na katero se lahko 
nasloni v težkih časih. In tudi družba se bo morala zavedati, 
da so ljudje v stiski: s socialnimi ukrepi in s posvetovalnica-
mi, kjer bodo dobili nasvete, kako si pomagati, dodaja so-
govornik. D. Ž. 

LjUBgANA 

Razstava ob dvajsetletnici S D Z 
Na kongresu v Cankarjevem domu je bila 11 . januarja 1989 
ustanovljena Slovenska demokratična zveza, ena najvpliv-
nejših strank Demosove koalicije. Njen prvi predsednik je 
postal Dimitrij Rupel, njeno zaledje pa je predstavljala pred-
vsem kulturna elita, zbrana v krogih Nove revije in Društva 
slovenskih pisateljev, ter drugi pomembni intelektualci. 
Spomin na njen nastanek in vlogo, ki jo je odigrala ob 
slovenski osamosvojitvi, bodo obudili z razstavo v Muzeju 
novejše zgodovine Slovenije. Ob tej priložnosti bo 9. janu-
arja ob 11. uri tudi okrogla miza, ki jo bo vodila novinarka in 
zgodovinarka Rosvita Pesek. D. Ž. 

brilo 
izžrebanemu naročniku časopisa 

Gorenjski Glas 

Knjigo prejme Tončka Vrhovnik iz Šenčurja. 

Albin Pogačnik 

SREDNIEVEŠKK 
KOVNICE NA 

SLOVENSKEM 

Cena posamezne 

knjige je 4 0 € 

+ poštnina 

Naročniki imajo 

i o % popusta 

Naiodanje po 
telefonu 
04/201-42 41 
ali po e poSti: 
narocnitie@gglas.si 

Ljubitelj rimske in srednjeveške numizmatike ter iastni predsednik 
Numizmatičnega druStva Slovenije, Kranjčan Albin Pogačnik je 
ponovno dal v tisk svoj katalog Srednjeveške kovnice na Slovenskem, 
V njem opisuje izdelke vseh enajstih srednjeveških kovnic, ki so 
delovale koncem 12. in v prvi polovici 13. stoletja na območju 
današnje Slovenije. Opisanih je 362 srebrnikov Iz kovnic Kamnik, 
Slovenj Gradec, Ptuj, Celje, Brežice. Brestanica, Kostanjevica, 
Čatež, Sv. Križ, Otok pri Dobravi (Cutenvert)in Ljubljana. Denar so 
kovali pri nas z dovoljenjem cesarja tujerodni fevdalci, ki so denar 
rabili za trgovino z Ogrsko-Hrvaško in drugimi vzhodnimi 
deželami. O tem obširno v katalogu. 

Gorenjski Glas Za vas biUžimo čas 

Vznemirljivo leto 2009 
Pred nami j e leto 2 0 0 9 , nepredvid l j ivo in s k r i v n o s t n o . Kaj od n j e g a pr ičakuje jo , s o n a m zaupal i 

nekater i s lovenski in gorenjsk i politiki? 

D A N I C A Z A V R I Ž I E B I R 

Kranj - Davorina Pire, pred-
sednica pokrajinskega odbo-
ra L D S na Gorenjskem: 
"Sem večna optimistka in se 
ne pustim prestrašiti z napo-
vedini o gospodarski recesiji. 
Tudi napovedi urada za ma-
kroekonomske analize in 
razvoj niso tako slabi, kot se 
skuša zadnje čase ustvariti 
vzdušje. Morda pa je to pri-
ložnost, da stopimo skupaj, 
da se ljudje med seboj pove-
žemo in zaživimo bolj soli-

so enakega mnenja tudi naši 
občani. Glede napovedane 
krize upam, da nas bo obšla, 
saj sicer ne vem, kako bo to 
vplivalo na gospodarstvo v 
naši občini. Imamo namreč 
kar okoli sto obrtnikov in 
podjetnikov. Zase osebno si 
želim predvsem, da bi bil 
zdrav, saj zdrav Človek lahko 
dobro in uspešno dela. Že-
l im si tudi č im več pomoči 
občinskih svetnikov in svet-
nice, da bi nam uspelo vse, 
kar skušamo skupaj ustvariti 
za občanke in občane." 

hanj, pač pa tudi krize vred-
not, in sicer na osebni, naci-
onalni in globalni ravni. Na 
osebni ravni gre za preveliko 
usmerjenost v potrošništvo, 
na nacionalni se občuti pro-
blem velikih razlik v življenj-
skih razmerah revnih in bo-
gatih, v globalnem smislu pa 
je prišlo do velike uničenosti 
okolja, kjer bo sanacija zelo 
težka. Slednje je odraz siste-
matičnega ropanja s strani 
multinadonalk za vse večji 
profit na škodo javnega do-
brega. Z letom 2 0 0 9 bi lah-

spremljalo sporočilo teh 
praznikov: mir, toplina in 
medsebojna naklonjenost." 

Ljudmila Novak, predsed-
nica N S i i n evropska po-
slanka: "Največja osebna 
želja je zagotovo namenje-
na moji družini. Ž e l i m si, 
da bi bili v družini zdravi, 
srečni in uspešni pri študi-
ju ali delu. Kot evropska po-
slanka in predsednica Nove 
Slovenije pa si junija pri-
hodnje leto žel im č i m več 
uspeha za NSi na volitvah v 
evropski parlament. V s e m 

Davorina Pire Peter Torkar Blaž Kavčič Ljudmila Novak 

Milan Čadež 

damo kot doslej. V prihodnje 
leto moramo startati iz zdra-
vega jedra družbe." 

Milan Čadež, poslanec SDS 
v državnem zboru in župan 
občine Gorenja vas-Poljane: 
"Kot župan si za leto 2 0 0 9 
želim, da bi čim manj občuti-
li krizo, da bi se uresničil naš 
občinski proračun, ki je kar 
za tri milijone evrov ve^i kot 
prejšnji, in da bi našim obča-
nom izpolnili vse dlje, ki smo 
jih napovedali. Kot poslanec 
pa si želim, da bi se v držav-
nem zboru čim bolj slišal in 
uresničeval moj glas, ki zasto-
pa tri občine na Škofjelo-
škem. Osebno pa sebi in dru-
žini želim čim več zdravja." 

Peter Torkar, župan obči-
ne Gorje: "Želim si, da bi 
leto 2 0 0 9 končali enako kot 
letošnje. Z letom 2008 sem 
zadovoljen, ocenjujem ga kot 
uspešno, kar dobro smo iz-
koristili tudi državna in ev-
ropska sredstva. Tudi sicer je 
naša mlada občine (deluje 
dve leti) uspešna in upam, da 

Jure Meglič 

Jure M ^ č , podžupan ob-
čine Tržič in kandidat za 
predsednika pokrajinskega 
odbora SD Gorenjske. "Če bo 
leto 2009 tako dobro, kot je 
bUo 2008, bo kar predobro. V 
političnem pogledu je naši 
stranki uspela zmaga na par-
lamentanih volitvah, in sicer 
prvič v politični zgodovini sa-
mostojne Slovenije. Osebno 
se mi je v tem letu zgodilo 
več lepih stvari: promoviral 
sem v doktorja, se poročil in z 
ženo sva dobila prvega otro-
ka. Tako uspešno leto se tež-
ko ponovi! Z a našo družbo si 
želim, da nas napovedana 
kriza ne bi prizadela. Se pa že 
čuti, čeprav pred prazniki ob 
množičnih nakupih ni bilo 
videti tako. Streznitev pride 
po praznikih." 

Blaž Kavčič, predsednik 
državnega sveta in svetnik 
LDS v občini Škofja Loka: 
"Leto 2 0 0 9 bo prelomno. 
Svet, Evropo in Slovenijo je 
že zajela gospodarska recesi-
ja, ki ni le odaraz borznili ni-

Pavel Gantar 

ko drugače zastavili vredno-
te: v Sloveniji naj bi zagotav-
ljali l judem čim bolj enake 
možnosti za doseglo normal-
ne življenjske ravni, gospo-
darstvu pa likvidnost in 
spodbudo razvoju gospodar-
skih dejavnosti, kd omogoča-
jo delovanje tudi v zaostre-
nih razmerah. Osebno si že-
lim zdravje in srečo družini 
ter uspeh pri uveljavitvi dr-
žavnega sveta kot drugega 
doma parlamenta." 

Pavel Gantar, predsednik 
državnega zbora: "Pričaku-
jem, da bo leto 2 0 0 9 vsaj 
tako vznemirljivo in razbur-
ljivo, kot je bilo leto, ki se iz-
teka. Četudi se bomo morali, 
upam, da pogumno i n pre-
mišljeno, soočiti s posledica-
mi gospodarske krize, verja-
mem, ^ bomo zmogli najti 
vsaj toliko soglasja in medse-
bojnega razumevanja ter 
strpnosti kot doslej, in da bo 
živeti v naši državi prijetno, 
vamo in v užitek. Želel bi si, 
da bi nas čim dlje v leto 2 0 0 9 

Anton Urh 

Slovenkam i n Slovencem 
ter državljankam in držav-
ljanom Slovenije pa želim, 
da bi č im manj občutili fi-
nančno in gospodarsko kri-
zo ter da bi odkrivali lepoto 
življenja v drobnih vsakda-
n j i h radostih in v dobrih 
medosebnih odnosih." 

Anton Urh, poslanec De-
S U S v državnem zboru in 
podžupan občine Bohinj: 
"Moja pričakovanja v letu 
2 0 0 9 so velika. V parlamen-
tu bomo verjetno obravnava-
li nov zakon o Triglavskem 
narodnem parku, že januarja 
pa se bomo posvetili zakonu 
o azbestu. Na splošno upam, 
da bo klima v parlamentu 
dobra in da se bo za Gorenj-
sko, ki je s poslanci močno 
zastopana, tehtnica prevesila 
v njen prid. Gorenjski po-
slana bomo, upam, pri vseh 
pomembnih zadevah za Go-
renjsko delovali enotno in 
bomo podprli vsa prizadeva-
nja, ki bodo dobra za naše 
kraje." 

mailto:narocnitie@gglas.si
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Prazniki v krogu družine 
Kako se bodo od starega leta poslovili nekateri znani Gorenjci? Večina jih napoveduje, da bodo po 
napornem letu praznike preživljali doma, v družinskem krogu. 

M A R J A N A A H A Č I Č 

V dneh pred praznik i 
s m o nekaj z n a n i h Gorenj -
cev povprašah, kako se 
bodo poslovili od starega 
leta i n kako preživljajo 
praznične dni. Kaže, da je 
bilo iztekajoče se leto z a 
večino od nj ih kar naporno, 
saj praznike preživljajo 
doma, med svojimi domači-
nu; skušajo nadomestiti ti-
sto, za kar je m e d letom pri-
nnanjkovalo časa, in nabira-

nj ih smučišč. I n če bo vre-
me naklonjeno, tudi še kak-
šen dodaten ki lometer na 
kolesu, pravi. P r a z n i č n i 
dnevi pa so seveda rezervi-
rani za njegovo družino in 
prijatelje. 

Z a glasbenikom Aleksan-
drom M e ž k o m je naporno 
leto, zato letos praznike 
preživlja doma, s hčerko, ki 
je na obisk v Slovenijo pri-
šla i z Kalifornije. "Tudi 
p r a z n i č n i dnevi bodo na-
menjeni tako delu kot užit-

lep. T u d i silvestrovala b o m 
verjetno kar doma, na Bo-
hinjsk i Beli. O d poletja na-
prej sem namreč zares ve-
l iko delala, tako da m i bo 
počitek še posebej prav 
prišel." 

Doma, z družino i n prija-
telji, praznične dni preživ-
lja tudi S i m o n a Vodopivec, 
k i smo jo v preteklem letu 
lahko pogosto videli n a 
odru v m u z i k a l u Moje pes-
m i moje sanje. "Leto je bilo 
res naporno; zadnjo pred-

ko ne u m i r j e n i . V č a s i h se 
odpravimo na kakšno kraj-
še smučanje , praznične 
dni, tako božič kot silvestro-
vo, pa b o m preživel doma, z 
otroki, k i so še majhni, tako 
da drugače niti ne gre." 

Igralka in prevajalka Alen-
ka Bole Vrabec bo zadnj i 
večer v letu preživela - kje 
drugje kot v gledališču. S 
soprogom si bosta ogledala 
predstavo Orango, potem 
pa se bosta odpravila k pri-
jateljem, kjer bo, obljublja. 

Bine Kordež 

jo moči za nov začetek v ja-
nuarju. 

Prednovoletni čas B i n e 
Kordež, predsednik uprave 
Merkurja, večinoma preživi 
v avtomobilu, saj obišče vse 
Merkurjeve enote po drža-
vi, pa tudi na Hrvaškem i n 
v Srbiji. Ker m u veliko po-
m e n i osebni stik s sodelav-
ci, j ih skuša vsaj enkrat na 
leto obiskati i n j i m osebno 
voščiti. Po taki sedeči "cest-
n i turneji" m u zato ob kon-
c u leta najbolj prija rekrea-
cija, gibanje na svežem zra-
ku, s kakšnim vzponom n a 
bližnji hrib ali kakšnim za-
vojem na katerem od bhž-

Manca $pik 

k u - vsakega m o r a biti 
malo, da je mera prava. Si-
cer pa s e m se že božiča ve-
selil skupaj s hčerko i n tako 
bo tudi na silvestrovo. Ne 
vem še natančno, kaj bomo 
počeli i n k a m bomo šli, od-
ločitev o tem p u š č a m prav 
za zadnji dan v letu." 

"Moji prazniki so vedno 
namenjeni druž in i in tako 
je tudi letos," n a m je zago-
tovila pevka M a n c a Špik. 
"Letos s m o imel i še pose-
bej lep božič, ker se n a m 
je pred s e d m i m i m e s e c i 
p r i d r u ž i l a nova č l a n i c a , 
moja nečakinja, zaradi ka-
tere je b i l božič še posebej 

Simona Vodopivec 

stavo muzikala smo odigra-
li 23. decembra, prvo v pri-
h o d n j e m letu i m a m o po 
treh kraljih, zato med praz-
n i k i ne bom delala, ampak 
predvsem počivala," je po-
vedala. Božič je, tako kot 
običajno, preživela z druži -
n o v bolj m i r n e m vzdušju, 
sUvestrovo pa bo bolj vese-
lo, saj bo d r u ž i n a zadnjo 
noč v letu preživela v druž-
bi prijateljev. 

"Med p r a z n i k i smo v 
glavnem doma, preživljamo 
j ih v družinskem krogu," je 
povedal Jure Košir. "Seveda 
je vmes tudi delavno, a m -
pak v glavnem so dnevi bolj 

Jure Košir 

veselo do ranih jutranjih ur. 
" P r a z n u j e m od božiča do 
novega leta i n praznike po-
daljšam še v sredino januar-
ja, ko i m a m rojstni dan," 
je povedala dobro razpol-
ožena. "Malo sem žalostna 
zaradi vremena, ki je te dni 
tako pusto, "zakamrano"; 
upam, da so tisti, k i bodo 
silvestrovali v hr ib ih, bolj 
zadovoljni." Navdušena 
mojstrica kuhanja bo svoje 
bližnje s kul inaričnimi do-
brotami razveseljevala na 
prvi d a n v novem letu, ko 
j i m bo postregla z raco na 
klasičen način - z jabolki in 
kostanjem. 

Kandidatura za 
svetovno prvenstvo 
i 1. stran 

Skupno kandidaturo pod-
pirajo tudi kranjskogorski 
turistični delavci ter pred-
vsem športniki, smučarji na 
čelu z Juretom Košir jem, 
F r a n z e m K l a m m e r j e m i n 
C h r i s t i a n o m Mayerjem. 
"Sam s e m zelo živel že za 
idejo o skupnih ol impijskih 
igrah treh dežel v letu 
2 0 0 6 ; žal m i je, da takrat 
n i s m o uspel i . Zato podpi-
r a m tudi idejo o s k u p n i 
kandidaturi z a svetovno pr-
venstvo; prepričan sem. da 
je realna, in po svojih mo-
čeh bom pomagal pri njeni 

uresničitvi," je na ponedelj-
kovi predstavitvi dejal Jure 
Košir, s katerim se strinja 
tudi F r a n z Klammer, ki se 
je v ponedeljek skupaj s Ko-
širjem z veseljem spustil po 
kranjskogorskih smučiščih. 
"Navdušen s e m n a d tem, 
da so predstavniki oblasti 
sprejeli idejo o skupni orga-
nizac i j i svetovnega prven-
stva. I m a m o realne možno-
sti, da n a m tokrat uspe, za-
vedati pa se moramo, da bo 
organizacija tako velike pri-
reditve kl jub dejstvu, da 
kraji m e d seboj n i s o zelo 
oddaljeni, predstavljala ve-
lik logistični izziv." 

Dražji vrtci v Gorenji 
vasi in Poljanah 
B 0 Š 1 7 A K B O G A T A J 

Gorenja vas - Na predlog žu-
pana Milana Čadeža so 
gorenjevaško-poljanski svet-
niki sprejeli povišanje cen 
varstva otrok za deset odstot-
kov. "Cene določa ustanovi-
telj, občina. Trenutna cena 
velja od marca 2008, iz obeh 
šol, ki upravljata vrtce, pa 
smo prejeli predlog o poviša-
n j u cen. Razlog so predvsem 
višje plače in drugi material-
n i stroški," je pojasnila Anja 
H r e n iz občinske uprave. 
"Absurdno je, da se standard 
v občini ne poviSuje, vrtd pa 
so zaradi plač vse dražji," je 

prepričan Marko Kržišnik, 
Ivica Oblak, svetnica in rav-
nateljica OŠ Poljane, pa m u 
je odgovorila, da je stroškov 
vse več, plače zavzemajo kar 
86 odstotkov šolskega prora-
čuna. Po novem stane celo-
dnevni program v oddelku 
prvega starostnega obdobja 
424,53 evra, drugega starost-
nega obdobja 3 0 4 , 6 7 evra, 
varstvo v kombiniranem od-
delku pa 341,77 evra. Kot je 
razložila Elizabeta Rakovec, 
direktorica občinske uprave, 
staršem ne bodo zaračunali 
takšnih vsot, ampak je izra-
čun narejen po pravilniku, ki 
ujjošteva dohodke staršev. 

Bollinjci stopili skupaj 
Družini Bremec, ki ji je plaz sredi decembra odnesel 
pol hiše, pri sanaciji pomagajo vsi občani. 

M A T E J A R A N T 

Bohinj - Družina Bremec, ki 
je sredi decembra ostala brez 
strehe nad glavo, v nesreči n i 
ostala sama. Pred časom so 
j i m občinski svetniki odobri-
li enkratno denarno pomoč v 
višini deset tisoč evrov. Izka-
zal pa se je tudi občinski Bo-
žiček, kot ga je imenoval žu-
pan Franc Kramar - neurad-
no naj bi bil to kar on sam, a 
župan o tem ni hotel nič sli-
šati - ki je družini "prinesel" 
nov pralni stroj, sinu Jaku pa 
so kupili računalnik. 

Družini je občina ponudi-
la tudi občinsko stanovanje v 
Bohinjski Bistrici, a so se 
raje odločili za hišo v doma-
či vasi, ki j i m jo je dal na raz-
polago domačin, ki živi v tu-
jini. Občina j i m bo zato, je 
dejal župan, subvencionirala 

najemnino. "Zelo dobro se 
je odrezal Rdeči križ, k i je 
družini takoj ponudil vso po-
trebno pomoč. T u d i mini -
ster za okolje in prostor Kari 
Erjavec n a m je obljubil vso 
moralno in denarno pomoč 
pri sanaciji plazu," je zado-
voljen župan, ki je ob tem 
z d o pohvalil tudi vse doma-
čine, ki so povsem nesebič-
no priskočili na pomoč dru-
žini. "Vse dneve pomagajo s 
stroji, tudi med prazniki . 
Zelo sem ponosen na svoje 
občane. Č e bi l judje znali 
tako držati skupaj tudi v 
vsakdanjem življenju, ne 
samo ob nesrečah, potem bi 
bili že daleč pred Evropo." S 
tem se je strinjal tudi podžu-
pan Anton Urh, ki meni, da 
se je še enkrat pokazalo, da 
Bohinjci znajo biti enotni in 
Želijo pomagati. 

B L E D 

V teh dneh hoteli povsem polni 
Na Bledu je v teh prazničnih dneh le težko dobiti prazno 
sobo. "Hoteli so zasedeni skoraj do zadnje sobe, kakšna 
soba je še prosta le pri zasebnikih," je razložila direktorica 
Tur izma Bled Eva Štravs Podlogar. Tako naj bi bilo po 
njenih besedah še vse do n . januarja, predvsem na račun 
Hrvatov, ki podaljšujejo novoletne počitnice, in pravoslav-
nih praznikov. M. R. 

L J U B L J A N A 

V pokoj štiri mesece starejše 

Starost, pri kateri se bodo v letu 2009 upokojevale ženske, 
se v primerjavi z letom 2008 zvišuje za štiri mesece. Za tri 
mesece se podaljšuje potrebna pokojninska doba. Podrob-
neje o pogojih za upokojitev v letu 2 0 0 9 v prvi januarski 
številki Gorenjskega glasa. D. Ž. 
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Damjan potrebuje 
nov invalidski voziček 
S I M O N S U B I C 

Velesovo - V Velesovem in 
celotni občini Cerklje na Go-
renjskem so decembra začeli 
zbirati denar za nakup nove-
ga električnega invalidskega 
vozička za 21-letnega D a m -
jana Burgarja (na sliki), k i 
ima od rojstva cerebralno 
paralizo. Kot nam je zaupal 
njegov oče Jakob, se bo 
Damjan i z Zavoda za inva-
lidno mladino v K a m n i k u 
kmalu vrnil domov in potre-
buje novi voziček za boljšo 
gibljivost, da se bo lažje sre-
čeval s prijatelji. "Takšen vo-
ziček stane okoli osem tisoč 
evrov, kar je za našo družino 
velik zalogaj, zato n a m pride 
prav vsaka denarna pomoč, 
naj bo še tako majhna," je 
pojasnil Damjanov oče. 

Damjan se je sicer izučil za 
administratorja, vsi. ki ga po-
znajo, pa vedo povedati, da je 
njegova največja l jubezen 
glasba in igranje na klaviatu-
re. Zelo rad hodi tudi na pla-
vanje, saj je v vodi precej sa-
mostojen, pogosto pa hodi 
tudi na sprostilne terapije, 
i m a brata dvojčka Metoda, 
ki se na Akademiji za likov-
no umetnost in oblikovanje 
izobražuje za industrijskega 
oblikovalca. Z a tiste, ki bi 
radi pomagali Damjanu pri 
nakupu invalidskega vozič-
ka, objavljamo še njegove 
kontakte: D a m j a n Burgar, 
Velesovo 83, 42.07 Cerklje 
na Gorenjskem, e-naslov: 
klaviaturist.damjan(|)gma-
il.com, G S M : 0 4 0 / 6 7 1 360, 
T R R : 0 2 0 6 8 1 2 4 2 0 5 2 8 3 0 
(NLB). 

Prisluhnili zgodbi 
o dečku Ediju 
Prednovoletno srečanje v Varstveno delovnem 
centru Kranj so obogatili s predstavitvijo knjige 
Angel pod masko. Knjiga govori o sočutju, 
dajanju, resnici, radosti in o najvažnejšem od 
vsega - brezpogojni ljubezni. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

Kranj - V Varstveno de-
lovnem centru Kranj so 
pripravili kulturni prednovo-
letni dogodek, na katerem 
so predstavili knjigo Angel 
pod masko, ki jo je napisal 
Adr ian Predrag Kezele, v 
slovenščino jo je prevedla 
Nataša Salaja. "Knj iga ne 
govori o angelih, na katere 
najprej pomisl imo, ampak 
so v knjigi angeli otroci in 
na splošno vsi tisti, ki so se 
v ta svet rodili malce dru-
gačni. Angel pod masko je 
resnična zgodba o življenju 
zelo posebnega dečka Edi-
ja, k i se je rodil s težko 
srčno napako in brez obeh 
rok. Njegova starša sta us-
pešna in bogata človeka, a 
oba notranje prazna. Ko se 
je Edi rodil, se je m a m a kar 
naprej spraševala, zakaj se 
je to zgodilo ravno njej, oče 
pa je bil še več v službi in 

bežal od sinove l jubezni . 
Veliko spremembo Edijeva 
starša doživita ob njegovi 
prvi operaciji srca ... To je 
zgodba o dozorevanju Edi-
jevih staršev, njegovih naj-
b l i ž j i h in vseh tistih 
srečnežev, ki so ga poznali. 
Je zgodba o m a l e m angelu, 
ki je prišel v nj ihova živ-
ljenja i n j ih za vedno spre-
m e n i l . Poučil j i h je o 
sočutju, dajanju, resnid, ra-
dosti in o najvažnejšem od 
vsega - brezpogojni l ju -
bezni," je povedala Nataša 
Šalaja. 

Varovanci iz vseh štirih 
enot Varstveno delovnega 
centra ( V D C ) Kranj so 
pripovedovali odlomke i z 
knjige, v kulturnem progra-
m u so tudi zapeli in zaple-
sali. Častni gost Je bil kranj-
ski župan D a m i j a n Peme, 
ki je povedal, da v V D C 
Kranj rad pride, ker je v tej 
hiši vedno prava energija. 

Hvala, ker sem bil 
aliko zraven 

Monografija Košček Nebes avtorja Mirka Kunšiča, v kateri so v besedi, predvsem pa v fotografiji 
zajeti vsi vidiki predsedovanja Evropski uniji. 

S U Z A N A P . K O V A Č I Č 

"Preživeli smo," so napisa-
le po končanem zasedanju 
brdske slaščičarke na torto. 
Letos je Brdo najbolj zazna-
movalo polletno predsedova-
nje Evropski u n i j i S tem so 
na Brdu nadgradili obiske 
svetovnih politikov in vodite-" 
Ijev preteklih let Da spomini 
ne zaidejo prehitro v pozabo, 
je ta čas, ujet v objektiv novi-
narja in fotografa Mirka Kun-
šiča, zaokrožen v knjigi Koš-
ček Nebes. Leta 2 0 0 1 je pred-
sednik Združenih držav 
Amerike George W. Bush ob 
svojem prvem obisku Slove-
nija dejal, da je Slovenija zani-
miv košček nebes. Ob nasled-
njem obisku se je popravil in 
rekel, da je Slovenija velik 
košček nebes. Brdo je znotraj 
tega majhen košček nebes, od 
tod tudi naslov pričujoče mo-
nc^3:afije. 

Mirko Kunšič je samo v še-
stih mesedh predsedovanja v 
fotoaparat ujel približno pet-
najst tisoč fotografij, v mono-
grafiji je le delček izvrstnih fo-
tografij. "Monografija je sli-
kovno lahko predstavljiva in 
vsebuje vse vidike predsedo-
vanja. Je neke vrste vizitka na-
ših sposobnosti in zmožnosti 
za danes i n za prihodnost," je 
knjigo pospremil v svet dr. Iz-
tok Purič, direktor Javnega 
gospodarskega zavoda Brdo, 
Protokolarne storitve Repu-
blike Slovenije. 

Za naslovno stranjo knjige 
se nam odkrije fotografija raz-
posajenih otrok, ki se podijo 
po posestvu Brdo. "Mladi, ki so 
se na Brdu učili, katero državo 
predstavlja kakšna zastava, 
bodo zagotovo želi to, kar je 

bilo posejanega med sloven-
skim predsedovanjem." Za-
tem preberemo nagovor Jane-
za Janše, v času predsedovanja 
Evropski uniji predsednika 
Vlade Republike Slovenije. Že 
naslov nagovora razkrije tisto 
bistveno, kar je Janez Janša že-
lel sporočiti bralcem: Sloven-
ska pot naprej. 

N a nekaj naslednjih stra-
neh knjige se na fotc^rafijah 
zrcalijo lepote naravnega oko-
lja Brdo, ki ga Mirko Kunšič 
ni zaman primerjal kar z Ne-
beško lepto. "Narava je ostala 
hvaležna: ohranila je vse, zara-
di česar je Brdo izjemno. Tako 
soži^e najde vsakdo, ki Brdo le 
bežno obišče ali pa na njem 
preživi uro, dan, teden. Tisti, ki 
z n j im živijo in v tem okolju 
delajo, pa so od nekdaj nanj 
navezani s skrbjo in odgovor-
nostjo." 

Z a čudovitimi posnetki na-
rave se v knjigi odpre novo 
poglavje Nebeško vrvenje, na 
prvih straneh beremo: "Če 
se v očeh zrcali duša človeka, 
se je za velikimi steklenimi 
površinami novega Kongres-
nega centra Brdo pol leta zr-
calila duša Evrope. Jeseni 
2 0 0 5 je Vlada R S naročila 
J G Z Brdo, Protokolarne sto-
ritve RS, naj začne pripravo 
na gradnjo... Prvega decem-
bra 2 0 0 7 sta 561 let po prvi 
o m e m b i dvorca Brdo pri 
Kranju zimanji minister dr. 
Dimitri j Rupel i n dr. Iztok 
Purič simboUčno prerezala 
trak petnajst milijonov evrov 
in pol vrednega sodobnega 
centra i n naznanila, da je 
Slovenija pripravljena za 
polletno predsedovanje." Fo-
tografije nazorno kažejo, 
kako je potekal projekt grad-

Mirko Kunšič /FM«f«Sliv« 

nje kongresnega centra i n 
kako je Brdo postalo srce 
vsega dogajanja v prvi pol-
ovici leta 2 0 0 8 . Ujeti v tre-
nutek so bili tudi cvetličarji 
in vrtnarji Brda s prečudovi-
timi aranžmaji. 

"Letošnja jesen je bUa na 
posestvu Brdo še posebej ra-
dodarna z barvami. Še pred 
prihodom njenega veličan-
stva kraljice Elizabete I I . i n 
njegove kraljeve visokosti 
vojvode Edinburškega 21. 
oktobra pa so odpadlo listje 
in zrele kostanje pometli in 
pred gradom Brdo namestili 
protokolarne preproge." Ob-
isk kraljice kot zadnji večji 
letošnji dogodek Mirka Kun-

Predsednik Ceorge Bush se je nenapovedano ustavil pri skupini mladih natakarjev in 
jih povabil na slikanje. / fom: Mi.ko Kumi« 

šiča v monografiji vme nazaj 
v preteklost, s fotografskimi 
utrinki vse do obiska ameri-
škega predsednika Billa 
Clintona leta 1 9 9 9 . 

Brdo je v prvi polovici le-
tošnjega leta gostilo več kot 
sto petdeset srečanj na pod-
ministrskih ravneh in dva-
najst na ministrskih. V celo-
ti je slovensko predsedova-
nje združilo osem tisoč sto 
različnih dogodkov, od kul-
turnih do vrhunskih srečanj 
Evropske unije s tretjimi dr-
žavami. Monografija Košček 
Nebes je zato posvečena tudi 
zaposlenim in vsem drugim 
akterjem te velike zgodbe -
kot zahvala i n kot spomin, ki 
ne zbledi. Oblikovno je mo-
nografijo opremila Janja 
Ošlaj. "S svojim delom sem 
poskušala poudariti odlič-
nost storitev na Brdu. Nav-
dušena sem nad fotografija-
mi, ki so prijazne očem in 
estetsko dovršene. Mirku 
Kunšiču je uspelo zaznamo-
vati vse dogodke in ljudi, ki 
so vsak po svoje prispevali 
ogromen delež k skupni 
zgodbi," je povedala Janja 
Ošlaj. Mirko Kiuišič je člo-
vek, ki vlogo govorca pred 
občinstvom veliko raje za-
menja za raziskovanje na te-
renu, s fotoaparatom ter 
svinčnikom in Ustom papir-
ja v roki. Ob predstavitvi mo-
nografije, ta je izšla novem-
bra 2 0 0 8 , je dejal: "Hvala, 
ker sem bil lahko zraven." 
Vse drugo je v knjigi. 
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Praznično na Gorenjskem 
Gorenjska mesta in drugi kraji so za decembrske praznike lepo okrašeni, ponekod prirejajo 
silvestrovanja na prostem. 

D A N I C A Z A V R L Ž L E B I R , 

B O Š T J A N B O G A T A J , 

A N A H A R T M A N , 

S I M O N Š U B I C , 

V I L M A S T A N O V N I K , 

M A J A B E R T O N C E L J 

Na Slovenskem trgu v Kra-
n ju se bo silvestrovanje zače-
lo danes zvečer ob 22. uri, 
Kranjčane in obiskovalce pa 
bo v novo leto popeljala sku-
pina Mambo Kings. Opolno-
či ne bo manjkal tradicional-
ni ognjemet, zbrane na praz-
novanju pa bo pozdravil tudi 
domači župan Damijan Per-
ne. 

V občini Šenčur so letos za 
novoletno okrasitev poskrbe-
li tako kot prejšnja leta: ne 
bahavo, temveč toliko, da se 
po vsej občini čuti praznično 
vzdušje, saj so svetlobne 
okraske izobesili po javnih 
drogovih v vseh naseljih. 
Pred župnijsko cerkev v Šen-
čurju so znova postavili šest-
najstmetrsko božično-novo-
letno drevo, ki jo tradicional-
no vsako leto prispeva druga 
vas (letos Olševek), k praz-
nično okrašenemu Šenčurju 
pa so svoj delež dodali tudi 
otrod iz vseh šol in vrtcev v 
občini, ki so na povabilo 
Društva prijateljev mladine 
Šenčur ob Pipanovi u l i d po-
stavili sedemnajst smrečic in 
j ih po svoje okrasili. Javnega 
silvestrovanja v Šenčurju ne 
pripravljajo, enako pa velja 
tudi za sosednjo občino Cer-
klje, kjer so precej varčni 
tudi z novoletno okrasitvijo. 
Občina zanjo poskrbi v sre-
diSču Cerkelj, pa še tam luč-
ke zasvetijo m e d zadnj imi 
n a Gorenjskem (okoli 20. 
decembra). Po vaseh navad-
no za novoletno vzdušje po-
skrbijo kar vaščani sami s 
postavitvijo vaških novolet-
n ih dreves. 

Skupina Pisana Loka v 
Škofji Lold vsako leto poskr-
bi za živahno praznično do-
gajanje v Veselem decem-
bru. Ves mesec se zvrsti 
prek dvajset prireditev, za ži-
vahen konec leta pa loški ga-
silci priredijo tudi silvestro-
vanje na prostem. Tudi letos 
se bo na Mestnem trgu zače-
lo ob 21.30. Mestni trg z oko-
Hškimi u l icami pa je tudi 
vselej praznično okrašen. 
Božično-novoletna okrasitev 
je bUa lani postavljena pov-
s e m na novo, nov koncept 
pa zajema okrasitev z belimi 
trakovi, ki visijo "izpod 
neba", lampijone in svetlob-
ne napise, ki poudarjajo po-
samezne dominante mest-
nega središča. Letos je obči-
na za okrasitev namenila do-
brih deset tisoč evrov. 

V občini Ž i r i letos za novo 
ali dodatno okrasitev niso 
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Novoletna idila, kakršno letos na Gorenjskem težko najdemo. 
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namenili dodatnega denarja, 
praznično je okrašeno sre-
dišče mesta in postavljena 
smreka, m drogovih javne 
razsvetljave je tradidonalna 
okrasitev - žirki. Skozi naj-
daljšo noč v letu bo Žirovce 
letos popeljal nov organiza-
tor, društvo A-tri, ki bo pred 
Zadružni dom že dopoldne 
pripeljal dedka Mraza, ki bo 
razdeljeval bonbone, poskrb-
ljeno bo za glasbo, pijačo in 
zabavni program. Z a večer-
no zabavo bo poskrbela sku-
pina Organi, prve minute 
novega leta 2 0 0 9 pa bo raz-
svetlil veličasten ognjemet. 

Okrašena mesta in vasi 

v občini Gorenja vas-Pol-
jane za praznično okrasitev 
večjih naselij poskrbijo kra-
jevne skupnosti, v ta namen 
pa j im je občina letos name-
nila 7 7 0 0 evrov. S tem de-
narjem so kupili nekaj novih 
okraskov i n postavili smre-
ke, glavnina pa je šla za ob-
daritev otrok. Množično sil-
vestrovanje so v preteklih le-
tih organizirali le v Gorenji 
vasi, letos pa zahtevnega 
organizacijskega bremena 
ni želelo prevzeti nobeno 
društvo v občini. 

V občinah Jezersko in 
Preddvor, kjer so v preteklo-
sti novo leto pričakovali na 
prostem, sedaj nič več ne 
prirejajo silvestrovanj na 
prostem. V Preddvoru silve-
strovanje organizirajo v ho-
telu Bor za svoje goste, za 
občane pa je dogodek, ki j ih 
druži, sedaj tradidonaini po-
top božičnega drevesa. Pred-
dvor vsako leto za praznike 
okrasijo, letošnji december 
jih bo tako stal 2 9 0 0 evrov. 

Na Jezerskem pa so nam po-
vedali, da j ih praznični de-
cember stane okoU pet tisoča-
kov, v te stroške pa so zajete 
prireditve, darila starostni-
k o m (zanje pripravijo sreča-
nje, nekatere pa obiščejo na 
domu ali v domovih upoko-
jencev) in otrokom v vrtcih, 
miklavževanje, še najmanj 
jih stane praznična okrasitev 
kraja. 

V občini Železniki bo sil-
vestrovanje v športnem par-
k u Rovn v Selcih, kjer Ix) v 
ogrevanem šotoru obiskoval-
ce po 20. uri zabaval Kiki 
band. Prireja ga P G D Sdca, 
občina Ždezniki pa bo sofi-
nandrala stroške prireditve. 
Z a okrasitev mesta Železniki 
je poskrbela Krajevna skup-
nost Železniki; osvetlili so 
plavž, z lučkami so okrasili 
nekatera drevesa, postavili pa 
so tudi nekaj osvetljenih no-
voletnih jelk. Ker j im je lan-
ska poplava uničila lučke, so 
kupili nove, za kar so porabili 
2500 evrov. 

V občini Žirovnka so letos 
podobno kot v lani javno raz-
svetljavo okrasili z zvončki in 
zvezdicami od Elektra v Mo-
stah do cerkve na Breznici. 
Okrašene so vse vasi, za do-
datne okrasitve pa so letos po 
besedah župana Leopolda 
Pogačarja odšteli še dva tisoč 
evrov. V Žirovnid bo silves-
trovanje kot ponavadi na par-
kirišču pred picerijo Morena. 
V ogrevanem šotoru bo po 
20. uri za zabavo skrbel pevec 
Marko M. Z a sUvestrski pro-
gram in ognjemet je občina 
Zavodu za turizem in kultu-
ro Žirovnica namenila 9 0 0 
evrov. 

Turistično društvo Naklo 
nocoj med 23.30 in 0.30 pri-

reja srečanje občanov pred 
občinsko stavbo, kjer bodo 
postregli s toplimi napitki. 
Okrasitev občine je po bese-
dah direktorja občinske 
uprave Draga Goričana po-
dobna kot v preteklih letih: 
"Pred obdnsko stavbo v sre-
dišču Naklega smo postavili 
jelko, ki so jo letos prispeva-
li v Žejah, prav tako pa smo 
po celotni občini nekaj okra-
skov namestili po javni raz-
svetljavi. Stroški postavitve 
smreke in novoletne okrasit-
ve po občini ter toplih napit-
kov na nocojšnjem srečanju 
občanov bodo občino stali 
okrog tri tisoč evrov." 

V atriju občine Tržič bo po 
21. uri silvestrovanje z doma-
č i m ansamblom Odiseja, ki 
ga prirejajo občina, turistično 
društvo Tržič in Kavama Špe-
la. "Strošek občine bo 2 5 0 0 
evrov, računamo pa, da bo 
cda prireditev stala še enkrat 
toliko," pravi župan Borut Sa-
jovic In praznična okrasitev? 
"Poudarek smo dali na atrij 
občine in Trg svobode, sicer 
pa je na krajevno običajen na-
čin okrašenih vseh trinajst 
krajevnih skupnosti. Pri okra-
sitvi želimo biti inovativni in 
izvirni ob stalni skrbi za stro-
ške. Letošnja okrasitev bo 
tako stala dvanajst odstotkov 
manj kot lanska, in sicer 
okrog 15 tisoč evrov," je pojas-
nil Sajovic • 

Občina Medvode i n Turi -
stična zveza Medvode prireja-
ta vesdo silvestrovanje, ki bo 
31. decembra med 20. uro 
zvečer in 2. uro zjutraj v 
Športni dvorani Medvode. 
Z a zabavo bo skrbel ansam-
bel Navihanke. Poskrbljeno 
bo tudi za hrano in pijačo. 
Vstopnine ne bo. 

Praznična tudi zgornja Gorenjska 

V Radovljici novoletno okrasitev mesta vsako leto dopolnju-
jejo in temu namenijo od deset do 12 tisoč evrov na leto. 
"Mesto oicrasimo po načrtu, ki ga pripravlja posebna skupi-
na, v kateri je tudi akademski slikar Boni Čeh. V glavnem je z 
lučkami osvetljen center Radovljice, občina pa s sredstvi pri 
krašenju pomaga tudi manjšim krajevnim skupnostim. Letos 
smo dodatno okrasili še novi športni park, ki se je med Ra-
dovljičani lepo prijel in v katerem je med prazniki še posebej 
živahno," je povedal Jure Klančnik z Občine Radovljica. Ra-
dovljičani se bodo tudi tokrat od starega leta lahko poslovili 
na prostem, silvestrovanje bodo namreč na Linhartovem 
trgu tudi letos pripravili Večno mladi fantje. Na Jesenicah so 
mesto letos okrasili približno tako kot lani, z lučkami po dre-
vesih in svetlobnimi trakovi po stavbah. Najbolj praznično je 
na Čufarjevem trgu, ki so ga v praznično podobo odeli že sre-
di decembra, saj vse od takrat na trgu predvsem ob koncih 
tedna organizirajo številne praznične prireditve. Nekaj praz-
ničnega pridiha je dobila tudi Kroška Bela pa seveda letos 
prenovljeni kompleks Stare Save, osrednje mesto praznične-
ga dogajanja pa še vedno ostaja Čufarjev trg, kjer tudi letos 
prirejajo silvestrovanje na prostem. V občini Kranjska Gora 
so letos za novoletno okrasitev ulic in trgov od Rateč do Moj-
strane namenili 15.600 evrov. Najbolj slovesno je seveda v 
Kranjski Gori, kjer lokalna turistična organizacija tudi tokrat 
pripravlja silvestrovanje na prostem. Na trgu pred turistično 
informacijskim centrom se bo tako ob desetih zvečer za do-
mačine in številne turiste, ki jih v teh dneh privablja zasneže-
na Kranjska Gora, pričelo silvestrovanje z ansamblom Slo-
venski zvoki, v šotoru Arena pa že ob 20. uri silvestrovanje z 
naslovom Hight of HIT z DJ Bazo. M. A. 

B L E D 

Silvestrovanje tudi za otroke 

Na Bledu klasičnega silvestrovanja z živo glasbo in množi-
co ljudi na kupu ne pripravljajo. Kljub temu bodo za prijet-
no razpoloženje v zadnji noči v letu poskrbeli z glasbo, ki jo 
bo na Promenadi vrtel DJ Klemen, pet minut po polnoči pa 
bo nebo razsvetlil ognjemet. "Veliko ljudi ima navado, da se 
odpravi peš okoli jezera, nato pa pod Promenado počakajo 
ognjemet," je razložila direktorica Turizma Bled Eva Štravs 
Podiogar. S toplimi napitki se bodo lahko okrepčali pri dveh 
stojnicah. Na svoj račun bodo prišli tudi otroci, za katere 
bodo letos že tretjič pripravili silvestrovanje na spodnji ploš-
čadi trgovskega centra. Začelo se bo ob 15. uri, otroke pa 
bodo razveseljevali Foxy Teens, čarodej Jole Macole, klovna, 
dedek Mraz z blejskimi fijakerji, zajček Sporty in Pika Noga-
vička. Otroci bodo tudi nazdravili z otroškim šampanjcem, 
dedek Mraz pa za vsakega pripravlja še presenečenje. M. R. 

KRANJ 

Letos okrasitev cenejša kot lani 

O d 28. novembra naprej je Kranj eno najlepše okrašenih slo-
venskih mest, Mestna občina Kranj pa je za okrasitev pri-
spevala okoli 75 tisoč evrov, kar je manj kot lani, saj ni bilo 
treba kupovati novih dodatnih okraskov. "Ocenjujemo, da 
bodo stroški montaže, demontaže in porabljene energije 
znašali okoli 65 tisoč evrov za celotno mesto in ne zgolj za 
center. Za okraševanje se uporabi 160 okraskov, 60 različ-
nih svetlobnih zaves in okoli deset kilometrov svetlobnih ve-
rig. V vseh elementih so uporabljene drobne diodne žarnice, 
za krasitev pa se uporabljajo večinoma varčne diodne lučke 
in je uporaba starih žarnic bolj izjema. V času novoletne kra-
sitve se poraba elektrike poveča za približno deset odstot-
kov, v kar je všteta tudi poraba elektrike za prireditve v tem 
času," pravijo na Občini Kranj in dodajajo, da naj bi bilo me-
sto okrašeno in osvetljeno še do 10. januarja. V. S. 

KRANJ 

Otroci so priklicali dedka Mraza 

Že nekaj let na osnovni šoli Matije Čopa živita in aktivno de-
lujeta dramski krožek pod vodstvom mentoric Jane Urh in 
Irene Jenko ter krožek ljudske igre, plesi in pesmi pod vod-
stvom Sonje Zupanec in Mateje Jelar. Ko so novembra praz-
novali dvajseto obletnico šole, so z nekaj prijetnimi točkami 
v kulturnem programu navdušili gledalce, da so jih povabili 
na nastope ob božično-novoletnih prireditvah. V trgovini 
Dom Žabnica so pripravili obdaritev otrok zaposlenih, šolar-
ji z O Š Matije Čopa pa so jim pripravili igrico, zaplesali ne-
kaj plesov in skupaj z njimi zapeli zimske pesmi ter tako pri-
klicali dedka Mraza. Na Primskovem so žarek sreče in vese-
lja prinesli ženam z osteoporozo z igro, pesmijo in plesom 
ter igrico o dedku Mrazu. S harmoniko pa jim je program 
popestril Žiga Jelar. "Vabilom smo se z veseljem odzvali, še 
bolj pa smo bili veseli njihovega toplega sprejema in navdu-
šenja nad mladimi ustvarjalci," nam sporoča mentorica Ma-
teja Jelar. D. Ž. 
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Dva odvoza, dvojna cena 
B O Š T J A N B O G A T A J 

Gorenja vas - Gorenjevaško 
poljanski svetniki so na zad-
nj i seji komaj potrdili spre-
menjeni odlok o ravnanju s 
komunalnimi odpadki v ob-
čini, saj j ih je le pet glasovalo 
za, dva sta bili proti, sedem 
pa se jih je glasovanja vzdr-
žalo. Ob tem je treba pouda-
riti, da v veliki večini svetniJd 
predloge župana Milana Ča-
deža soglasno podprejo. 
Razlog neenotnosti svetni-
kov je v različnih frekvencah 
odvoza odpadkov med nase-
lji v občini, saj gospodinj-
stvom v dolini večinoma 
smeti odvažajo štirikrat na 
mesec, v hribovitih predelih 
pa od novembra dvakrat (en-
krat ostanke odpadkov in en-
krat embalažo), prej pa le en-
krat mesečno. 

"Komur enkrat mesečno 
odvažajo odpadke, ima zago-
tovljeno bistveno slabšo jav-
no gospodarsko službo, zato 
m u ne bi smeli zaračimati 
več, kot plačuje zdaj." je me-
ni l B<^o Ž u n i n dodal, da so 
n m i e n e vreče za zbiranje 
embalaže slabe kvalitete, le-
žijo po vsej občini in jih trga-
jo lisice. Na prigovarjanje i u -
pana Čadeža, da bodo ravna-
nje z odpadki v občini sčaso-
m a optimizirali, sedanji re-
zultati pa kažejo pravo pot, 
se Ž u n ni dal motiti, saj je 
prepričan, da gospodinj-
stvom ne bi smeli računati 
kar za sto odstotkov več kot 
sedaj. "Trditi, da se odvoz 
smeti ne bo podražil, je iluzi-

ja. Tudi podražitev z evra na 
dva, čeprav v 18 mesecih, je 
podražitev za sto odstotkov, 
tudi če gre to na račun draž-
jega odlaganja ostanka od-
padkov na oddaljeno deponi-
jo," je meni l Marko Kržiš-
nik. 

Miha Petemela je zanima-
lo, po kakšni logiki v Javor-
jah gospodinjstva pridelajo 
manj smeti i n potrebujejo 
manj odvozov kot v Gorenji 
vasi, Janez Pelipenko pa je 
pozval, da naj občina določi, 
katera gospodinjstva morajo 
kupiti zabojnik za embalažo, 
da bo v občini manj rume-
n i h vreč. "Gospodinjstva s 
štirikratnim odvozom smeti 
na mesec plačajo štirikrat to-
liko kot gospodinjstva z en-
kratnim odvozom. Razlika je 
le v tem, da prvi pokrijejo 
stroške javne gospodarske 
službe, drugi pa ne." je po-
jasnjevala Kristina Knific iz 
občinske uprave. V prihod-
njem letu bodo stroški viSji 
zaradi odvoza na Malo Me-
žaklo, zato je smisebio zbira-
ti embalažo, pravi in še: "No-
vembra smo zbrali trikrat 
več embalaže z r u m e n i m i 
vrečami, brez tega ukrepa bi 
bile položnice višje. Pri ru-
menih vrečah moramo biti 
previdni, sicer pa se je okoli 
petsto gospodinjstev že odlo-
čilo za zabojnike." Kot zapi-
sano zgoraj, večine svetnikov 
ni prepričala, saj bodo go-
spodinjstva v kar 6a naselij 
do srede leta 2 0 1 0 (na pol 
leta) prejemala vedno znova 
višji znesek na položnicah. 

Š K O F J A LOKA 

Jaslice pod Marijinim znamenjem 
člani Prosvetnega društva Sotočje so v božičnem času na 
Mestnem trgu pod Marijino znamenje postavili jaslice. Ume-
stili so jih v tipično slovensko okolje, pod kozolec, saj so se 
odločili pokazati, da mesto za jaslice ni le v notranjosti cerkva, 
samostanov in domov, pač pa tudi na prostem. Avtor jaslic je 
akademski kipar Jože Toenig iz Domžal. Leta 2005 so člani s 
prostovoljnimi prispevki kupili prve tri kipe svete družine (vi-
soke približno meter), pozneje dodali še ovco, letos pa tudi 
osla in vola. Jaslice je na Mestnem trgu spremljala tiha božič-
na glasba in dajala praznikom še poseben čar. Prve decembr-
ske dni so jaslice prikazali na razstavi v kulturnem domu v 
Crobljah.VŠkofji Loki so bile postavljene do včeraj (zaradi ve-
likega zanimanja so postavitev podaljšali za dva dni), ob njih 
pa se je ob praznikih ustavljalo veliko ljudi, ki so po prepriča-
nju članov društva Sotočje začutili njihovo simbolno vlogo 
povezanosti in temeljnih družinskih vrednot. D. Ž . 

Kulturni dom dostopen 
tudi invalidom 
Večina denarja za nakup dvigala je bila zbrana na spomladanskem dobrodelnem Županovem plesu. 

J A S N A P A L A D I N 

Kamnik • Kamnik postaja in-
val idom vse bolj prijazno 
mesto, saj je ljubiteljem kul-
ture i n obiskovalcem Mla-
dinskega centra Kotlovnica 
na invalidskih vozičkih zdaj 
omogočen dostop do večine 
prostorov D o m a kulture 
Kamnik. V četrtek so name-
n u namreč slavnostno pre-
dali dvigalo za invalide. 

Pobudniki investicije i n 
organizatorji spomladanske-
ga Županovega plesa, na ka-
terem so s prostovoljnimi 
prispevki in dražbo umetni-
ških del tudi zbirali denar 2ui 
omenjeno dvigalo, so člani 
Liste Toneta Smolnikarja za 
Kamnik. "Sprva smo imeli v 
načrtu nakup dvižne plošča-
di, ker pa se je ples izkšzal za 
iz jemno uspešnega - zbrali 

smo naimeč kar dobrih 1 6 
tisoč evrov, smo se odločili, 
da projekt razširimo na celo 
dvigalo. Sredstva za gradbe-
na dela, nova vrata i n nekaj-
drugih posegov, ki j ih je bilo 
treba opraviti, je v letošnjem 
rebalansu prispevala Občina 
Kamnik, na pomoč pa so 
nam priskočili tudi sponzor-
ji," je pred odprtjem povedal 
član omenjene liste Brane 
Hafner. Dvigalo i m a štiri 
vstopno-izstopne točke, z 
n j im pa je dostop invalidom 
omogočen v prostore mla-
dinskega centra, na oder ter 
do drugih prostorov kultur-
nega doma. 

Podžupan Rudi Pfajfar je 
povedal, da bodo dobrodel-
n i ples, ki se je sicer izkazal 
za organizaci jsko izredno 
zahtevnega, pripravili tudi 
to pomlad, čemu pa bo na-

Župan Tone Smolnikar in predstavniki njegove liste so 
dvigalo z veseljem predali mladim invalidom. 

m e n j e n izkupiček, se še 
niso odločili. 

Prireditve, ki jo je zazna-
moval bogat kulturni pro-
gram, so se udeleži l i v s i 
vidnejši predstavniki k a m -

niške občine in gospodar-
stva, dvigalo pa je Lista To-
neta Smolnikarja s poseb-
no pogodbo predala Občini 
Kamnik, ta pa v upravljanje 
D o m u kulture Kamnik. 

Loške smeti bodo izvažali 
Škofjeloško odlagališče odpadkov v Dragi naj bi smeti sprejemalo le še do danes, 31. decembra. 

D A N I C A Z A V R L Ž U E B I R 

Škofla Loka - Vlada je že leta 
2 0 0 6 izdala uredbo o odlaga-
n j u odpadkov na odlagaliž-
čih. Po njej naj bi bilo odlaga-
lišče Draga v obratovanju do 
31. decembra letos, dokonč-
no sanirano pa do 15. julija 
leta 2 0 0 9 . 0 tem mora odlo-
čiti Agencija RS za okolje. 
Kot so nam povedali v občini 
Škofja Loka, sta občina i n 
upravljavec odlagališča. Lo-
ška komunala, pravočasno, 
to je do 31. decembra 2008, 
upravnemu organu predložil 
dokument, ki se imenuje Na-
črt neizvedenih deL 

"V tem dokumentu je opi-
san celoten postopek zapira-
nja in sanacije v skladu z 
uredbo. Načrt, Id ga potrdi 

tudi agendja, predvideva, da 
se do konca obratovanja na 
deponijo odloži še natančno 
določena količina komunal-
nih odpadkov, in sicer deset 
tisoč ton. Do konca leta 2008 
so bile izpolnjene tri četrtine 
te kvote. Z a razliko sedaj 
organu predlagamo odlaga-
nje odpadkov v okvim sana-
cije deponije do poletja 
2009," so nam povedali na 
občini Škofja Loka. "Tako se 
bodo odpadki januarja 2 0 0 9 
dejansko začeli voziti na dru-
go deponijo. Januarja 2 0 0 9 
pričakujemo tudi odločbo 
A R S O o Načrtu neisrvedenih 
del. Predvidevamo, da bomo 
v treh mesecih (februar, ma-
rec in april leta 2009) izpol-
nili določeno kvoto odpadkov 
za Drago. Vzporedno s tem 

bo do 15. julija 2 0 0 9 poteka-
la sanadja deponije. Kot po-
nudbo za možnost odlaganja 
v prvih šestih mesecih leta 
2 0 0 9 smo s pogodbo prejeli 
iz Logatca. Občinski sveti ob-
č i n lastnic deponije Mala 
Mežakla: Jesenice, Kranjska 
Gora i n Žirovnica so n a 
vlogo i n zaprosilo občine 
Škofja Loka i n drugih občin 
na škofjeloškem obravnavali 
i n po neuradnih informaci-
jah sprejeli pozitivne sklepe." 

Po operativnem progra-
m u ministrstva za okolje i n 
prostor je po 15. juUju pri-
hodnje leto odlagališče Mala 
Mežakla opredeljeno kot re-
gijsko odlagališče 1. reda. 
Operativni program predvi-
deva mehansko biološko ob-
delavo odpadkov v poseb-

n e m obratu, ki pa naj bi bil 
na Polici pri Kranju, so n a m 
še povedali v občini Škofja 
Loka. N a vprašanje, koliko 
se bodo potem, ko bodo za-
čeli loške smeti "izvažati", to 
prebivalcem občine poznalo 
na položnicah, pa odgovar-
jajo: "V občini Škofja Loka 
ob tej spremembi ne bomo 
občutili n ikakršnih težav. 
Prebivalci bodo ustrezno 
oskrbljeni, saj smo določene 
dogodke (anomalije v po-
stopku) predvideli raaprej 
in se zato nanje tudi pripra-
vili. Smetarina se zaradi "iz-
voza" odpadkov ne bo povi-
šala. Loška komunala bo za-
radi stroškov, ki bodo zaradi 
prevoza spet nastali, prene-
hala obračunavati popust na 
položnicah." 

DARILO NAROČNIKOM V LETU 2009 

Dežnik 

Plačniki letne naročnine lahko 
letos izbirate med šestimi darili. 
Ponudba velja do 5. marca 2009. 
če boste letno naročnino plačali 
na sedežu Gorenjskega glasa, 
Bleiwei&ova cesta 4, Kranj, vsak 
delavnik od 8. do 19. ure. Na začetku 
bo izbira največja, zato pohitite, 
saj ne moremo vedeti, za kateri 
Izdelekse boste odločali. 

Gorenjski Glas 
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Uživa v novih izl(ušnjah 
Najboljša slovenska športnica leta 2008 Sara Isakovič bo novoletne praznike preživela doma na 
Bledu, že prvi dan v letu 2009 pa potuje nazaj v Ameriko, kjer jo najprej čakajo priprave s plavalno 
ekipo, nato pa študij ter treningi in poleti vrhunec nove sezone, ko bo v Rimu svetovno prvenstvo. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Bled - Čeprav je prišla do-
mov na kratke božično-novo-
letne počitnice, so bili minuL 
dnevi za 20-letn0 Blejko Saro 
Isakovič kar naporni. Vabili 
so jo s sprejema na sprejem, 
s srečanja na srečanje, vse 
skupaj pa je simpatična Sara 
spremljala z nasmehom, če-
prav je včasih stisnila zobe za-
radi bolečine v podplatu: med 
kondicijskim treningom na 
univerzi Berkley, kjer študira 
od jeseni,.si je poškodovala 
dve kosti na stopalu leve 
noge. Toda na pomoč ji je pri-
skočila vsa družina, m a m i 
Rebeka, oče Nenad, kot šofer 
na prireditve pa ji je pomagal 
tudi brat dvojček Gal, ki sicer 
študira za pilota, a je med na-
pornim študijem dobil nekaj 
dni počitnic. 

Ol impijc i so še posebno 
cenjeni 

Tako se je Sara prejšnji te-
den najprej razveselila naslo-
va najboljše športnice leta po 
izboru Društva športnih no-
vinarjev Slovenije, na spre-
jem jo je povabil predsednik 
države Danilo Tiiik, kot naj-
boljša plavalka leta je dobila 
nagrado Plavalne zveze Slo-
venije, kot vrhunsko športni-
co, zaposleno pri Policiji, sta 
jo sprejela ministrica za no-
tranje zadeve Katarina Kre-
sal in namestnik generalne-
ga direktorja policije Matjaž 
Šinkovec, Sara pa si je nekaj 
časa vzela tudi za druženje s 
prijatelji in novinarji ter opi-
sovala svoje življenje prek 
luže, kjer študira in trenira 
zadnje štiri mesece. 

"Že ko sem prišla na uni-
verzo v Berkley, sem bila 

presenečena, saj so me zares 
lepo sprejeli. Športnike tam 
zelo spoštujejo, še posebno 
spoštujejo olimpijce, prav 
posebno mesto med nj imi 
pa imamo tisti z olimpijsko 
kolajno. Tako smo imel ta-
koj ob prihodu olimpijd po-
seben sprejem v San Fran-
ciscu, pridružili so se nam 
tudi dragi olimpijci, ki so 
kdaj študirali v Berkleyju, in 
bilo je zelo slovesno. To so 
dogodki, ki jih ne bom niko-
li pozabila," pravi Sara, ki se 
v Kaliforniji odlično počuti, 
čeprav trdo trenira, prav tako 
pa tudi pridno študira. 

"Težko primerjam, kak-
šen je študij v Sloveniji in 
Ameriki, saj tukaj pač nisem 
nikoli obiskovala fakultete, 
lahko pa povem, da so na 
naši fakulteti profesorji iz-
redno razumevajoči, prilaga-
jajo se nam, športnikom, 
študentje in profesorji smo 
kot prijatelji. Tako je ozračje 
res super, vsi delamo za to, 
da bi bili uspešni tako pri štu-
diju kot v športu," pojasnjuje 
Sara, ki ima ob študjskih ob-
veznostih in treningih bolj 
malo časa za kaj drugega, vse-
eno pa je to ne moti. "Kljub 
zelo napornem tempu z užit-
kom hodim tako na predava-
nja kot na treninge. Treningi 
se razlikujejo po prejšnjih v 
Sloveniji predvsem po tem, 
da je več vaj na suhem. Med 
temi treningi sem si tudi po-
škodovala dve kosti na nogi, 
kar me zadnje čase ovira pri 
plavanju in hoji, vendar 
upam, da bo poškodba kmalu 
zaceljena in bom spet lahko 
normalno hodila in trenira-
la," tudi pravi Sara, ki je ob vr-
nitvi domov podpisala štirilet-
no pogodbo o sodelovanju s 
kranjskim podjetjem SI 

Sara Isakovič si je z naslovom evropske prvakinje in 
srebrno olimpijsko medaljo zaslužila tudi nagrado 
Olimpijskega komiteja Slovenije in postala najboljša 
slovenska športnica leta 2008. / foik rma oou 

ŠPORT, ki ji bo v prihodnjih 
štirih letih pomagdo pri pro-
cesu priprav in tekmovanj, 
pa tudi pri odnosih z jav-
nostjo in pri uveljavljanju 
blagovne znamke Sara Isa-
kovič. "Že nekaj časa sem si 
želela, da bi za menoj stala 
ekipa, na katero se lahko za-
nesem in ki bi mi pomagala 
pri obveznostih." je podpis 
pogodbe z direktorjem SI 
Š P O R T A Borutom Farčni-
kom komentirala Sara Isa-
kovič, ki se je ob kratkih po-
čitnicah doma razveselila 
tudi naslova najboljše slo-
venske plavalke iztekajočega 
se leta in predvsem najbolj-
še slovenske športnice, kar 
si je zaslužila z naslovom ev-
ropske prvakinje in s srebr-
no olimpijsko kolajno. 

Saro so te dni na prireditve in intervjuje spremljali tudi njeni domači: brat Gal, mami 
Rebeka in oče Nenad. 

T u d i na svetovno 
prvenstvo po kolajno 

"Naslova najboljše šport-
nice sem zelo vesela, saj vi-
dim, da sem cenjena tudi 
doma, in predvsem ker vi-
dim, da vedno več ljudi 
spremlja plavanje. Upam, da 
sem s svojimi rezultati spod-
budila mlajše tekmovalce, 
da bodo vztrajali na športni 
poti, kar ni vedno lahko. 
Tudi zase vem, da me čaka 
še veliko trdega dela, saj so 
se že začele priprave za novo 
veliko tekmovanje, svetovno 
prvenstvo v Rimu. Na sveto-
vnem prvenstvu sem do se-
daj osvojila največ peto me-
sto in moj naslednji cilj so 
stopničke. Zavedam se, da 
je konkurenca huda, vendar 
sem tudi jaz na dobri poti in 
verjamem, da m i lahko 
uspe," optimistično napove-
duje Sara, ki jo v letu 2 0 0 9 
poleg svetovnega prvenstva 
v Italiji čaka še nastop na 
mediteranskih igrah in uni-
verzijadi. Hkrati pa se zave-
da, da tudi do naslednjih 
olimpijskih iger ni več da-
leč. 

"Ne vem, kako bi razmiš-
ljala o novih olimpijskih ig-
rah, če bi že imela v lasti sve-
tovni rekord in zlato olim-
pijsko kolajno, saj je to naj-
več, kar športnik lahko dose-
že. Tako pa mi novih moti-
vov ne manjka, čeprav niko-
li ne veš, kaj se bo zgodilo 
čez štiri leta," je še dodala 
Sara Isakovič, ki te dni še 
uživa z domačimi na Bledu, 
že na novoletni dan pa jo 
čaka vrnitev čez lužo v Kali-
fornijo. 

Naši orli začeli slabo 
v ponedeljek se je v Oberstdorfu začela letošnja 
novoletna turneja smučarjev skakalcev, na kateri 
je slavil Švicar Simon Ammann, naši pa so 
ostali brez točk. Navdušili tekačici Majdičeva 
in Fabjanova. 

V I L M A S T A N O V N I K 

Kranj - Največji športni dogo-
dek novoletnih praznikov je 
že 57 let novoletna turneja 
štirih skakalnic. Tudi letos je 
tako, saj so se minuli konec 
tedna najboljši smučarji ska-
kalci zbrali v nemškem 
Oberstdorfu, kjer je bila v po-
nedeljek popoldne prva tek-
ma. Na njej je z dvema odlič-
nima skokoma zasluženo 
slavil Švicar Simon Amma-
nn, na drugo mesto se je uvr-
stil Avstrijec Wolfgang Lo-
itzl, tretjega mesta pa se je 
veselil Rus Dimitrij Vasilijev. 
Naš glavni trener Matjaž Zu-
pan ofitno letos nima sreče 
pri izbiri ekipe, saj je vseh 
pet naših reprezentantov 
ostalo brez točk. Še najbliže 
jim je bil Robert Kranjec, ki 
je osvojil 33. mesto, razočara-
li pa so oboleli Primož Peter-
ka, Jernej Damjan, ki ima že 
več mesecev težave s poško-

dovanim kolenom, nerazpol-
ožena pa sta bila tudi Primož 
Piki in mladi Tržičan Mitja 
Mežnar. T i so se uvrstili med 
41. in 50. mestom, kar je ve-
liko manj od pričakovanj. 
Naslednja tekma novoletne 
turneje bo v četrtek v 
Garmisch-Partenkirchnu, že 
jutri pa bodo tam kvalifikaci-
je. Sledila bo še tekma 4. ja-
nuarja v Innsbrucku, turneja 
pa se bo končala 6. januarja 
v Bischofshofhu. 

Bolje kot skakalcem pa na 
novoletni turneji gre našim 
smučarskim tekačicam. V 
ponedeljek je s tretjim me-
stom na šprinterski preizkuš-
nji v Pragi znova navdušila 
Petra Majdič, odlično pa je 
nastopila tudi Besničanka 
Vesna Fabjan, ki je osvojila 9. 
mesto. Tako imenovani Tour 
de Ski se bo nadaljeval danes 
v Novem Mestu na Češkem 
ter končal 4. januarja v itali-
janskem Val di Fiemmu. 

HOKEJ 

KRANJ 

Češki hokejisti navdušili v Kranju 

Minuli konec tedna so v goste k hokejistom Triglava prišli čla-
ni češke ekipe Dukla jihlava. HK Dukla je najuspešnejši klub 
v vsej češki zgodovini hokeja na ledu, tudi v dvorani Zlato pol-
je v Kranju pa so navdušili gledalce, ki so napolnili tribune na 
dveh prijateljskih tekmah. Zlasti zanimiva in izenačena je bila 
sobotna tekma, na kateri so češki hokejisti proti ekipi Trigla-
va slavili 5 4 : 3 , ekipa Dukle pa je bila boljša tudi na nedeljski 
tekmi, ko je kranjske gostitelje ugnala s 5 : i. V. S. 

Hokejisti Dukle Jihlave (v rdečih dresih) so konec tedna 
navdušili tudi na kranjskem ledu. / FMO: IIM DOU 

KEGLJANJE 

ŠKOFJA LOKA 

Pokal Loka Blažu in Belcijanovi 

S slovesno podelitvijo pokalov In nagrad najboljšim se je v so-
boto zvečer v dvorani Roden v Škofji Loki končalo i i . tekmova-
nje za Pokal Loka v kegljanju. Skupaj je nastopilo kar 308 keg-
Ijačev In kegljačic Iz Slovenije In tujine, na koncu pa je v moški 
konkurenci slavil i8-letnl Aleš Blaž pred Borisom Benedikom 
in Edom Cajgarjem, v ženski konkurenci pa je vse ugnala izku-
šena Silvana Bekijan, ki je zmagala pred Petro Bašek in Brigi-
to Strelec. Med neregistriranimi kegljačicami je bila najboljša 
Smilijana Oblak, med neregistriranimi kegljači pa Janko Ka-
run. Ta petek, 2. januarja, bo živahno tudi na kranjskem keg-
ljišču, kjer se bo ob 12. uri začel finale 19. Pokala Kranja. V. S. 

mailto:vilma.stanovnik@g-glas.si
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K R I P I I N A L 

J E S E N I C E 

Roparja pismonoše takoj ujeli 

Včeraj ob 8.30 so na Jesenicah oropali pismonošo, ki je raz-
našal pokojnine. Policisti so kaj hitro prijeli dva osumljenca. 
Kot nam je pojasnil Boris Novak s Pošte Slovenije, 
pismonoša pri tem ni bil ranjen. Tiskovni predstavnik Poli-
cijske uprave Kranj Andrej Zakrajšek pa je povedal, da so 
osumljena roparja izsledili v slabi uri po dejanju. Ker 
policisti preiskave do oddaje današnjega časopisa v tisk še 
niso končali, bomo o okoliščinah ropa poročali prihodnjič. 

Č I R Č E PRI KRANJU 

Odpeljal se je s kupejem 

Neznani storilec je v noči na ponedeljek s parkirnega pros-
tora v Čirčah odpeljal avtomobil Renault Megane coupe ca-
brio. Lastnika vozila je tat oškodoval za deset tisoč evrov. 

M E D V O D E 

Vzeli denar in nakit 

Neznani storilci so vlomili v stanovanjsko hišo v okolici 
Medvod in odnesli gotovino ter nakit. Lastnika so oškodo-
vali za okoli deset tisoč evrov. 

K A M N I K 

Tatovi v zabojniku 

Pred dnevi so neznani storilci vlomili v skladiščni zabojnik 
v Kamniku ter odtujili belo tehniko in prehranske izdelke. 
Podjetje so oškodovali za okoli dva tisoč evrov. 

T E N E T I Š E 

Iz delavnice odnesel orodje 

Neznani storilec je vlomil v delavnico ob stanovanjski 
hiši v Tenetišah. Iz delavnice si je prilastil več ročnega 
orodja: motorno žago Jonsered, ročni rezkalnik in kotni 
brusilki, vse znamke Iskra. Lastnika je oškodoval za okoli 
1400 evrov. S. Š. 
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G o r e n j s k a 96 MHz 
R A D I O Z A R A D O V E D N E 

Knjiga "Gorenjska Vodnik" 
predstavlja Gorenjsko na 312 straneh. 
Vsebuje 2000 fotografij, 50 kvalitetnih zemljevidov 
in podrobnih opisov lepot gorenjske pokrajine 
v slovenščini in šestih svetovnih jezikih. 

Cena enega vodnika ja 29 EUR * poštnina. 
Naročnid Gorenjskega glasa imajo lOodstotni popust 

Naročanje: po telefonu i t 04 /20142 41 ali po 
efioili: naroaiinB@|K|i8s.si 

Gorenjski Glas 

Ropov skoraj trikrat več 
Večino ropov na Gorenjskem še vedno izvedejo slovenski državljani, se pa tudi tu že pozna ukinitev 
notranje državne meje, ugotavlja vodja gorenjskih kriminalistov Simon Velički. 

S I M O N Š U B I C 

Kranj - Gorenjci si bomo iz-
tekajoče leto med drugim za-
pomnili tudi po ogromnem 
porastu števila ropov. V pr-
vih enajstih mesecih jih je 
namreč bilo kar 24, medtem 
ko v enakem obdobju lani le 
devet, odkriva policijska sta-
tistika. Kako uspešni so go-
renjski kriminalisti pri pre-
iskovanju ropov, smo se po-
govarjali s Simonom Velič-
kim, vodjem Sektorja krimi-
nalistične polidje na Policij-
ski upravi Kranj. 

Kakšna je raziskanost ropov 
na Gorenjskem? 

"Medtem ko smo lani v pr-
vih enajstih mesecih pre-
iskali pet od devetih ropov, 
smo jih letos 14 od 24 pri-
merov. Takšna raziskanost 
je zelo dobra. Ropi tudi sicer 
sodijo med prednostne nalo-
ge delovanja policistov na 
policijskih postajah in pri 
nas v kriminalistični polidji, 
zato nam je uspelo toliko 
primerov tudi raziskati. Na 
našo uspešnost vpliva tudi 
pokritost javnih mest z raz-
n imi sistemi video nadzo-
rov, saj smo marsikateri rop 
rešili na podlagi takšnih po-
snetkov. Nekateri vaši brald 
se bodo verjetno spomnili 
ropa na Maistrovem trgu v 
Kranju izpred dveh let, kjer 
nam je pri iskanju storilcev 
pomagal prav posnetek zu-
nanje kamere. Prav zato ne 
razumem, zakaj takšno upi-
ranje kameram na javnih 
mestih, pri čemer je seveda 
treba zagotoviti, da se po-
snetki ne zlorabljajo v druge 

Zakaj se po vašem mnenju 
povečuje število ropov? 

"Ugotavljamo, da vsaj tisti, 
ki se za rope odločajo hipo-
ma oziroma brez predhod-
nega kriminalnega načrta, 
gojijo prevelika finančna pri-
čakovanja, glede na svoje de-
janske zmožnosti. Taki sto-
rild, največkrat gre za mlado 
populadjo, izvajajo rope na 
bendnskih črpalkah, v go-
stinskih lokalih in pred nji-
m i ter v trgovinah. Drugi 
segment so načrtovani ropi, 
kjer gre za napade na var-
nostnike med prevozom de-
narja in napade na poslovne 
prostore, kjer podjetja zbira-
jo predvsem gotovinska 
sredstva, v času, ko gotovino 
pripravljajo na odvoz, ki ga 
ponavadi opravljajo prav var-
nostniki. Gorenjska polidja 
se je na povečanje takih kaz-
nivih dejanj odzvala takoj v 
začetku letošnjega leta, ko 
smo v okviru preventivnih 
aktivnosti obiskali praktično 

vse bencinske servise, pošte, 
trgovinice, zlatarne in pod-
jetja z blagajnami za stranke 
ter jih opozorili na potrebo 
po višjem standardu samo-
zaščitnih ukrepov. Predstavi-
li smo jim načine, na katere 
storila izvajajo kazniva deja-
nja, in opozorili, kje so po 
mnenju polidje kritične toč-
ke pri ravnanju z gotovino. 
Skupna ocena je, da se ljud-
je še vedno počutijo zelo var-
ne, zato so premalo pozorni 
na osnovne samozaščitne 
ukrepe." 

Omenili ste neprimerno sa-
mozaščitno ravnanje Na kaj 
pri tem dljate? 

"Največji problem je, da ti-
sti, ki se dogovarjajo za pre-
nos denarja, zaradi finanč-
nih omejitev po mnenju po-
lidje ne izvajajo vseh nujno 
potrebnih zaščitnih ukrepov. 
Moram pa reči, da smo letos 
opravili razgovore s pred-
stavniki vseh zasebnih var-
nostnih podjetij, ki delujejo 
na Gorenjskem, in jih po-
drobno seznanili z našimi 
podatki o načinih in časih 
storitve ropov, uporabljenih 
sredstev pri teh dejanjih in 
tudi naše ocene o neprimer-
nih postopkih pri prenosu 
denarja s strani varnostnih 
podjetij. Ocenjujem, da so 
bili razgovori zelo uspešni, 
saj se je v marsikaterem seg-
mentu stanje precej popravi-
lo. Naše osnovno napotio je, 
da naj bodo v prodajalnah ob 
zaključku delovnega dne po-
zorni. Marsikdaj se zgodi, da 
je obratovalnica odprta tudi 
po izteku delovnega časa in 
ropar vanjo neovirano vstopi 
med samim štetjem dnevne-. 
ga izkupička. Prevečkrat se 
zgodi, da prodajalka po za-
ključku obratovanja sama 
odnese dnevni izkupiček v 
trezor, kar je priložnost za 
roparje, da jih napadejo na 
kakšnem temnem in osam-
ljenem mestu. T u je dolž-
nost lastnikov trgovinic, da 
zagotovijo osnovno varnost 
svojih zaposlenim." 

Pred letom dni se je ukinila 
notranja državna meja in s 
tem tudi mejna kontrola. Ali 
se je zato med storila pove-
čal delež tujcev? 

"Kriminalno delovanje tu-
j ih državljanov opažamo 
predvsem pri ropih na avto-
cesti. Gre za kriminaliteto, 
ki smo jo napovedovali in se 
je povečala v različnih seg-
mentih. V zadnjem obdobju 
smo tako obravnavali rop 
na avtocesti, ko je skupina 
Romunov napadla tujega 
državljana. Skupino nam je 
k sreči v sodelovanju s kole-
gi z ljubljanske policijske 

Simon Velički: "Žrtve naj si zapomnijo čim več podrobnosti 
o roparju." /Fo»:TlmOokl 

uprave uspelo prijeti. Ko 
smo na Gorenjskem z ne-
kdanje državne meje umak-
nili policiste, smo takoj 
spremenili taktiko in meto-
diko našega delovanja. Se-
daj veliko aktivnosti izvaja-
mo na avtocesti Karavanke-
Torovo, kot veste, imamo 
tudi polidjsko enoto za iz-
ravnalne ukrepe, Id se speci-
alno ukvarja s čezmejno kri-
minaliteto. Kot lahko vidi-
mo po letu dni, so bili naši 
ukrepi pravilni in se že ka-
žejo dobri rezultati. Večino 
takih kaznivih dejanj pa še 
vedno izvršujejo slovenski 
državljani, ki pa zaradi vse 
večje mobilnosti zelo pogo-
sto izvršujejo kazniva deja-
nja v drugih okoljih, kot 
sami živijo. To zahteva večji 
napor za gorenjske policiste 
in kriminaliste ter skupno 
delovanje s kolegi z drugih 
policijskih uprav. Če se 
spoirmite primera ropa ban-
ke v Kranjski Gori; domne-
vamo, da je ista skupina, ki 
prihaja z območja Ljubljane, 
poskušala oropati prodajal-
ko zlatarne na Bledu." 

Kako lahko občani prispeva-
jo k učinkovitejšemu delu 
polidje na tem področju? 

"Že v prvih trenutkih po 
izvršenih dejanjih izvedemo 
cel kup aktivnosti, s katerimi 
poskušamo preprečiti beg 
storilcem, pri tem pa je zelo 
pomembno, da takoj prej-
memo podatek o izvršitvi 
kaznivega dejanja in č i m 
bolj podroben opis storilcev. 
Prav zato ves čas pozivamo 
občanke in občane, ki posta-
nejo žrtve kaznivih dejanj ali 
naidjučne priče takih dejanj, 
da si poskušajo zapomniti 

čim več podrobnosti o storil-
cu, kot je njegova postava, 
starost, oblačila, govor in 
druge značilnosti, ter smer 
in način bega. Zelo po-
membni so podatki o tipih 
vozil, registrskih oznakah, 
morebitnih značilnosti vozi-
la in podobno. Prav nič nam 
ne pomagajo taki primeri, 
kot se je pripetil pri zadnjem 
ropu urame v Kranju, ko je 
kmalu po ropu vanjo vstopi-
la stranka in je na tleh zveza-
nemu lastniku brez ustrez-
nega čuta dejala, da se bo vr-
nila drugič, ko bo imel čas ... 
Moram pa opozoriti, da je 
pravilno, da se roparjem pre-
tirano ne upiramo, saj pogo-
sto uporabljajo nože z dalj-
šim rezilom ali celo pištole, 
s katerimi grozijo, da jih 
bodo uporabili, če j im žrtev 
ne bo izročila denarja. Vse-
kakor pa vdja ugotovitev, da 
lahko samo skupaj uspešno 
ustvarjamo takšno klimo v 
družbi in lokalnem okolju, 
da bodo storild resno pre-
mislili, ali je primemo poda-
ti se na pot izvršitve teh kaz-
nivih dejanj, Id so v kazen-
skem zakoniku opredeljena 
kot najhujša kazniva deja-
nja, saj se pri njih uporablja 
grožnja ali celo fizična sila." 

Letos ste obravnavali tudi 
lažno prijavo ropa. So taki 
primeri pogosti? 

"Občasno prihaja tudi do 
primerov, ko si domnevni 
oškodovand rop preprosto 
izmislijo. Tak je tudi letošnji 
primer ropa varnostnika na 
Jesenicah, pri katerem se je 
na koncu izkazalo, da si je 
dejanje izmislil, ker je na ta 
način poskušal rešiti svoje 
dolgove." 
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Leto 2008 mineva v znamenju ekološke in finančne krize in zdi se, da bo še bolj v znamenju obeh tudi novo leto 
2009. Krizni obeti so predmet številnih ugibanj in učenih razprav, čeprav se dobro ve, za kaj gre, in bi bila rešitev, 
če bi jo hoteli videti, zelo enostavna ... 

Sveti Pavel are v BTC 
M I H A N A G U Č 

Mar nista 
"imičevanje in 
onesnaževanje 

okolja ter 
prekomerno 
bogatenje, ki 

povzroča bedo 
in siromaštvo," 

le nova izraza 
človeškega 

pohlepa po 
denarju in 

drugih 
zemeljskih 

dobrinah in 
hkrati prav tista 

od grehov, ki 
povzročata 

ekološko in | 
F| 

finančno krizo? 2 

BTC v Ljubljani, Qlandia v 
Kranju ali katerokoli drugo 
novodobno sejmišče na Slo-
venskem. Dnevi božičnih in 
novoletnih nakupov. Na pri-
zorišču se pojavi bradati mož, 
oblečen v prepasano haljo in 
obut v opanke; ustavlja mi-
moidoče in j ih zagreto pre-
pričuje, da je to, kar počnejo, 
ko brezglavo nakupujejo vse 
po vrsti, nesmiselno - saj je ti-
sto, kar imajo na sebi, pov-
sem dovolj; pohlep po denar-
ju zavaja v greh, edina dejav-
nost, ki prinaša pravi dobi-
ček, pa je f)obožnost, vera v ti-
stega, ki se je o božiču rodil, o 
veliki noči pa od mrtvih vstal 
in edini obeta večno življenje 
... "Res je prava pobožnost ve-
lik dobiček, a le za tistega, ki 
je zadovoljen z najnujnejšim. 
Ničesar namreč nismo pri-
nesli na svet, zato tudi ne mo-
remo ničesar odnesti. Bodi-
mo torej zadovoljni s tem, da 

imamo živež in obleko. Tisti 
pa, ki hočejo obogateti, pada-
jo v skušnjavo in zanko, to je 
v mnoge nespametne in 
škodljive želje, ki ljudii pogre-
zajo v pogubo in uničenje. 
Korenina vsega zla je namreč 
pohlep po denarju. Po tem so 
nekateri hlepeli in tako zablo-
dili proč od vere, s tem pa 
sami sebi zadali veliko bole-
čin." (1 T i m 6,6-10) 

Tudi če bi ta mož ljudem 
dopovedoval, da je sam sveti 
Pavel, bi ga pristojni prijeli 
in odpeljali na opazovanje. 
Navedene besede namreč so-
dijo v cerkev, pa še tam sodo-
bniku, ki se pride oddahnit 
od vsakodnevnega pehanja 
za zaslužkom, zvenijo arha-
ično. Nič drugače .ne bi zve-
nele, če bi jih izgovarjal ne-
kdo, Id bi bil oblečen povsem 
normalno in ne v nekdanja 
ali sedanja duhovniška obla-
čila. A če malo pomislimo: se 
vam ne zdi, da so povsem 
resnične? Preberimo še en-

krat stavek za stavkom ... 
Vsak posebej in vsi skupaj 
tvorijo smiselno celoto. 
Kljub temu bi se malokdo 
zavestno in prostovoljno od-
ločil, da bi se omejil na naj-
nujnejše in pravi dobiček 
iskal le v veri. Saj priznava-
mo, da smo na ta svet prišli 
povsem goh in da bomo z 
njega odšli oblečeni le v ene-
ga od številnih kompletov 
oblačil, a kdo bi bil danes za-
dovoljen z malo hrane in ti-
stim, kar ima na sebi.' Mno-
gi so v zadnjih letih zapadli v 
borzno skušnjavo, pri tem pa 
izgubili velik del premože-
nja, ki se je že kazalo kot res-
nično, potem pa razblinilo. 
Učenjald in aktivisti nam že 
lep čas dopovedujejo, da nas 
je ravno pohlep po denarju 
prignal v stanje, ki ga zdaj 
tako pogosto obžalujemo - v 
stanje ekološke in finančne 
krize. Res: zaradi pohlepa po 
denarju smo "zablodili proč 
od vere, s tem pa sami sebi 

zadali veliko bolečin". Ki pa 
očitno niso prevelike, saj ve-
čina v tem pohlepnem tren-
du potrpežljivo ali celo veselo 
vztraja. O tem sem se prepri-
čal tudi sam, ko sem se po-
stavil v eno dolgih vrst pred 
blagajno, na kateri so pokasi-
rali sadove mojega skromne-
ga pohlepa. Svetega Pavla, ki 
bi me nagovoril in prepričal 
v zgrešenost mojega početja, 
pa od nikoder! 

Sveti Pavel je moral svoje 
poglede plačati z življenjem. 
Umrl je v R imu okrog leta 
67, ko je vladal cesar Neron, 
poosebljenje razvratnosti na 
prestolu. Marca letos, o veliki 
noči 2008, pa je iz mesta, ki 
je slej ko prej nagnjeno k ze-
meljskim dobrinam in se 
vanj steka katoliški denar z 
vsega sveta, prišlo nenavad-
no sporočilo, v Vatikanu so 
objavili, da smo priča poja-
vom, ki niso le i n d i v i d u ^ e , 
temveč globalne razsežnosti 
in bi lahko veljali za sedem 

novih smrtnih grehov. T i 
grešni pojavi so: uničevanje 
in onesnaževanje okolja, pre-
komemo bogatenje, ki pov-
zroča bedo i n siromaštvo, pe-
dofilija, splav, znanstveni po-
skusi na ljudeh, manipulira-
nje z genskimi zapisi in ge-
netične spremembe ter upo-
raba in preprodaja drog. 

Da bi bolje razumeli, v 
čem je razlika, moramo ve-
deti, kateri so "stari" smrtni 
grehi: napuh, pohlep, poho-
ta, jeza, požrešnost, zavist in 
lenoba. Zvenijo naučeno in 
preveč splošno. Novi seznam 
pa je bistveno bolj konkre-
ten, čeprav gre po mojem le 
za nove pojavne oblike starih 
smrtnih grehov. Mar nista 
uničevanje in onesnaževanje 
okolja ter prekomemo boga-
tenje, ki povzroča bedo i n si-
romaštvo le nova izraza člo-
veškega pohlepa po denarju 
in drugih zemeljskih dobri-
nah in hkrati prav tista od 
grehov, ki povzročata ekolo-
ško in finančno krizo? Sveti 
Pavel bi se gotovo strinjal. A 
kaj, ko se z njim ne strinja 
večina ekoloških in finanč-
nih grešnikov. Njegov osebni 
obisk v tem ali onem B T C ne 
bi prav nič zalegel. Pač pa bi 
morali v vseh nakupovalnih 
središčih, borzah in pri vseh 
dejavnostih, s katerimi uni-
čujemo in onesnažujemo 
okolje (in to so skoraj vse člo-
veške dejavnosti) posvojiti 
vsaj malo Pavlovega duha 
Mogoče za začetek ne v izvir 
nih besedah, ki so za današ 
njega človeka nekako ne 
sprejemljive. Mogoče je bolj 
sprejemljiv izvirnik desete 
od Božjih zapovedi: "Ne bodi 
pohlepen po hiši svojega 
bližnjega, po njegovem pol-
ju, hlapcu, dekli, volu, oslu 
ali čemer koli, kar pripada 
tvojemu bližnjemu." (5 Mz 
5,21) Toda: ali sploh hlepimo 
po hiši svojega bližnjega? 
Mar ne hlepi danes večina za 
tem, da bi imela svojo in več-
jo kot bližnji? Mar ni to tisti 
pohlep, ki nas žene? Za vso-
to vseh pohlepov pa na tem 
svetu ni dovolj prostora in 
tako nastane "kriza"... 



POGOVOR Razgledi 

Zakonski par Maja Hribemik in Oto Pestner, violinistka iz glasbene družine Hribemik in profesorica violine v 
Glasbeni šoli Kranj, ter legendami pevec, ki je letos praznoval 40-letnico glasbenega ustvarjanja in je pred dobrim 
mesecem v Cankarjevem domu napolnil Gallusovo dvorano. Po 13. novembru, ko sta na svet prijokali njuni dvoj-
čici Ana in Ela, sta glasbenika vstopila v svet starševstva. Kaj je lepšega ob koncu leta, ko se spominjamo preteklih 
dni in mislimo v prihodnji čas, kot pogovarjati se o lepem, novem, drugačnem... 

Bila je iskra, kot bi se že 
do ao Dozna a 
MAJA H R I B E R N I K IN O T O PESTNER, V I O L I N I S T K A IN PEVEC 

I G O R K A V Č I Č 

Maja: "In 
potem je šlo 

en, dva, tri..." 

Oto: "Ko sem 
stopil v sobo in 

vprašal, ali so 
že začeli, je bila 

Ana že ztinaj, 
ueeeee 

potem pa še 
Ela prav tako 

ueeeeee..." 

v letošnji božični čas sta 
vstopila v povsem drugačnih 
vlog^, kot starša enomeseč-
nih dvojčic Ane in Ele ... 

Maja: "V prejšnjih letih 
sem božič doživljala povsem 
drugače kot letos, ko sta v 
središču pozornosti najini 
hčerki Ana in Ela. Doma 
smo verni in se vsako leto 
udeležujemo božične devetd-
nevnice in potem polnočnice, 
ki ima še poseben čar. Letos 
sem vse to izpustila in v tem 
smislu bi lahko rekla, da je 
božični čas šel nekoliko 
mimo mene." 

Oto: "Tudi meni se dnevi v 
decembru odvijajo precej 
drugače kot v preteklih letih. 
Skoraj 38 let sem deloval v 
skupini New Swing Quartet 
in še posebej v decembru smo 
praktično vsak dan imeli kon-
certe, nastope in podobno. V 
zadnjem času sem se posvetil 
predvsem svoji solistični kari-
eri in je nastopov nekoliko 
manj. Sicer me v zadnjih 
dneh letošnjega leta čakajo še 
štirje nastopi, pa vendarle bo-
žični čas doživljam bolj idilič-
no kot prejšnja leta, ko smo s 
kvartetom v glavnem delali, 
potovali od nastopa do nasto-
pa. Več sem doma z družino, 
z našima dvemai malima 
štručkama. Sem in tja grem 
na kakšen nastop, potem pa 
se hitro spet vmem nazaj do-
mov, trenutno semkaj v dom 
družine Hribemik v Potoče." 

Kjer ste za božič zagotovo 
imeli večerjo razširjene dru-
žine... 

Maja: "O, to pa ja. Naša 
mami je bila tu^ tokrat za-
dolžena, da nas zbere sku-
paj, prišel je še brat Marko z 
družino ... Polna hiša nas je 
bila, saj veste, Hribemikov 
nas je kar nekaj." 

Vidva sicer živita v Črnučah, 
po rojstvu hčera pa sta za ne-
kaj časa prišla domov k vaši 
tnami. Maja... 

Oto in Maja z Elo in Ano, nove vloge za nove čase. /foioiTiniDoki 

Maja: "Tako je, če imaš zla-
to mamo. Kljub svojim štirim 
šoloobveznim otrokom, ki so 
še doma, je sprejela še mme 
z možem in dvema dojenčko-
ma. Ne vem, kdaj ji bom lah-
ko vse to povrnila..." 

Staršem ponavadi vračamo 
pri naših otrocih... 

Maja: "Najbrž gre res ne-
kako tako, se strinjam. Hčeri 
sta bili rojeni mesec dni pre-
zgodaj s carskim rezom. 
Sama sem bila spočetka še 
nekoliko oslabela in mami je 
kar sama rekla, pridite sem 
gor, ti bom pomagala z dvoj-
čicama, dokler popolnoma 
ne okrevaš." 

Je že vedela ... 
Maja: "Pri svojih osmih 

otrodh zagotovo." 

Oto, ste bili pri porodu po-
leg? 

Maja: "Lahko jaz? Seveda je 
bil zraven, a je skoraj zamu-
dil, tako hitro je vse šlo. Zara-
di rizične nosečnosti sem 
bila že teden dni pred poro-
dom v porodnišnici v Postoj-

ni. Po tednu dni so mi poda-
ljšali bivanje v bolnišnici in 
ko se mi je v sredo zvečer po-
višal krvni tlak in so na CTG-
ju zaznali krčenje maternice, 
se je ginekologinja naslednje 
jutro odločila, "da bomo kar 
danes naredili". Bila sem 
presenečena, ker nisem pri-
čakovala, potem pa je šlo kar 
po vrsti, v porodno sobo, 
merjenje daka, injekcija ... 
tako da mi je komaj uspelo 
poklicati Ota, naj pride. On 
je ravno šel na intervju in ga 
je moral odpovedati." 

Oto: "Novinarka pa v jok. 
A ne zato, ker sem odpovedal 
intervju, ampak zaradi sreč-
nega dogodka..." 

Maja: "In potem je šlo en, 
dva, tri..." 

Oto: "Ko šem stopil v sobo 
in vprašal, ali so že začeli, je 
bila Ana že zunaj, ueeeee ..., 
potem pa še Ela prav tako 
ueeeeee..." 

Sta vedela, da bosta pund? 
Maja: "Sva in sva to pove-

dala tudi domačim, bližnjim. 
Saj tu ni kaj skrivati, mar ne? 
Pred tem pa sva bila oba pre-

pričana, da bosta dva fanta. 
Eden bi bil po našem pokoj-
nem očetu Tomaž, drugi pa 
Marko. Ko sem bila na ul-
trazvoku in je ginekologinja 
govorila nekaj v latinščini, 
sem ji rekla, dajte no poveda-
ti po naše. In je rekla, ena bo 
punčka in druga tudi. Za 
Ano sva bila takoj za, saj jih 
je kar nekaj v najinih druži-
nah, ime Ela pa sva izbrala 
ob gledanju filma, v katerem 
se nama je dopadlo dekle s 
takim imenom. Ela, po pevki 
EUi Fitzgerald, rečem Otu..." 

Oto: "In je bilo takoj jasno, 
da bo druga hfi Ela." 

Z Majo ste nekoliko "priženi-
li" tudi veliko družino Hri-
bemikovih... 

Oto: "Po očetovi stirani nas 
je res bore malo, po mamini 
pa je naša družina kar velika. 
Mama izhaja iz Krapine na 
Hrvaškem in ko sem bil še 
mulec, smo se ob koncu ted-
na velikokrat z vlakom, tako 
imenovanim "rogačanom", 
zapeljali do Krapine. Tam je 
pet družin v ulid in ko smo 
se zbrali skupaj, je bilo zelo 

živahno. Mama je imela dva 
brata, dve sestri, bila je še 
naša baldca ... Tako, da 
imam mladostne izkušnje z 
veliko družino." • 

Maja: "Oh, Oto je tako pri-
lagodljiv, zanj ni nobena 
stvar problem. On se v vsaki 
situadji dobro znajde." 

Oto: "Vedno so mi rekli, da 
sem kot maček. Od koderko-
li ga vržeš, vedno pristane na 
nogah. Češ poskrbi najprej 
za drugega, ti se boš že neka-
ko znašel. In potem ti to pre-
ide v kri." 

če Človek zdrži 40 let v glas-
bi, mora biti kar vzdržljiv. Ne 
^ede na to, da to radi delate, 
se je do neke mere potrebno 
prilagajati tudi okusu poslu-
šalcev ... 

Oto: "Kar se tiče slovenske 
glasbene scene, je najboljše, 
da obvladuješ čim več zvrsti. 
Poleg petja sem počel tudi 
druge stvari, od pisanja bese-
dil za pevke in pevce do pro-
dudranja plošč. Pri tem sem 
se vedno srečeval z različni-
mi glasbenimi stili, kvaliteta-
mi in načini. Prilagodiš se 



POGOVOR Razgledi 

Tudi, ko gre za g l a s b o , Maji p o p o l n o m a zaupam. /f<»<>:Tina dom 

nivoju izvajalca, pri tem pa 
moraš pri sebi vedeti, da se 
na vsak nivo ne spužčaš." 

Maja: "Žal je danes v po-
plavi nekvalitetne glasbe tež-
ko držati tako visok nivo, kot 
ga drži Oto. Potrošniško 
čredništvo je l judem vedno 
bližje. Važno, da je poceni." 

Spoznala sta se prav na 
enem takih Otovih sodelo-
vanj, med Akademskim pev-
skim zborom France Preše-
ren, v katerem, Maja, pojete 
alt, i n New Swring Quarte-
tom... 

Maja: "Bilo je februarja, ko 
je naš zbor v Kranju imel kon-
cert črnskih duhovnih pesmi 
in je bil New Swing Quartet 
naš gost Eno uro smo jih ča-
kali, da bodo prišli na našo 
vajo, kar me je, priznam že 
nekoliko jezilo. Končno le pri-
dejo in vsi vstanejo ... Razen 
mene. Ce sem sedela eno 
uro, bom pa sedela še naprej. 
Prvič pogledam Ota, on po-
gleda mene ... C k Iskra. Kot 
bi se že dolgo poznala." 

Oto: "Potem se je zbor ne-
koliko sprostil in s p o m n i m 
se, da smo imeli super vajo." 

Maja: "In potem na kon-
certu. Ponavadi ne maram v 
zboru stati v prvi vrsti, pa 
grem raje v drugo aH tretjo. 
Po koncu koncerta je Oto s 
sončnico v roki šel proti nam 
puncam in jo m i m o vseh po-
daril meni. To pa je že nekaj 
pomenilo." 

Kakšen šarmeeeer... 
Oto: "Rekel sem si, Oto, 

sedaj nimaš kaj izgubiti." 
I n ste vse dobili... 
Oto: "Točno tako." 
Maja: "Spomnim se, da je 

potem sledila zakuska in 
sem hotela kar domov, pa m i 
reče dirigent Primož, če gre-
m o vsi naprej, gremo vsi. 
Pridem med zadnjimi, Oto 
m i takoj ponudi stol. Saj 
sama lahko, m u rečem. Ko 
smo na koncu šli domov, me 
je vprašal, ali m u dam tele-
fonsko številko. Jaz pa na 
kratko, da ne. OK, pa si shra-
ni mojo. Čez tri dni sem m u 

napisala sporočilo." 
I n od takrat naprej sta sku-
paj, pogosteje pa vas, Oto, 
lahko vidimo tudi nastopati 
n a različnih koncertih v Kra-
n ju ... 

Maja: "Tisti, ki me pozna-
jo, potem pokličejo mene, če 
bi Oto lahko... I n on je dobra 
duša, pa zmeraj pride." 

I n tako za zraven napiše še 
kakšno priredbo za godalni 
orkester Glasbene šole Kranj, 
k i ga. Maja, vodite... 

Maja: "Lahko sem samo ve-
sela, da je tako. Yesterday od 
Beatlov, pa našo zimzeleno 
Ne čakaj m maj in Mali cigan-
Čki, precej zahtevno skladbo, 
ki jo je napisal posebej za or-
kester in jo je na velikem kon-
certu prejšnji mesec igral tudi 
veliki orkester." 

Drugačen občutek, kadar de-
late muziko za Majo... 

Oto: "Že, že, hkrati pa sem 
tudi sam zadovoljen, če m i 
uspe kaj narediti, kar imain 
že dolgo časa v mislih, pa se 
ne lotim. Posebno zadovolj-
stvo je tudi delati za mlade." 

Maja: "Vsake stvari se loti 
zelo resno, naj bo to za otroke, 
amaterje ali profesionalne 
glasbenike. Na začetku je bil 
kar naval, ljudje so želeli to in 
ono, no, zdaj ga že branim 
pred tem, da bi bil povsod zra-
ven. Če vem, da gre za pravo 
stvar, da lahko nekaj naredi-
m o kvalitetno, potem m u 
omenim, naj se sam odloči... 
i n vedno reče ja." 

Tald smo pač moški... Kadar 
se ne moremo sami odločiti, 
rečemo ja. 

Oto: "V tem pogledu lahko 
Maji popolnoma zaupam." 
Glede na to, da se oba ukvar-
jata z g ^ b o , imata kdaj pogo-
vore na temo, kako je z ^ b o 
pri nas.' 

Maja: "Seveda se pogovarja-
va o tem. Jaz sem bolj kritična 
do povprečnosti na področju 
glasbe kot Oto. Bržkone je to 
pri meni stvai profesionalne 
deformacije." 

Oto: "Ko greš recimo delat 

v studio kakšno produkcijo in 
nimaš opravka s profesional-
ci, potem moraš vedeti, kaj 
boš naredil, da bo stvar ven-
darle dobra. Najprej moraš 
ugotoviti, kaj oni želijo in do 
kod sežejo, in šele potem za-
čnemo razmišljati, da bo 
končni izdelek glede na to, kaj 
zmorejo, č im boljši." 

Maja: "Z njegovim nači-
nom gledanja sem si precej 
pomagala tudi sama pri uče-
nju violine. Ko prideš ves am-
biciozen z akademije, se je 

•težko prilagoditi nivoju učen-
cev in zahtevati več, kot zmo-
rejo. Zdaj otrokom pustim 
več svobode, manj pritiskam 
na njih in vidim, da i m a m pri 
tem več uspeha." 

Saj res, nikjer ne vidim vaše 
violine? 

Maja: "Trenutno je pri moji 
sestri Anamarij i , k i hodi v 
Gimnazi jo v Žel imljah in 
tako kot jaz igra violino. Vsa-
ko stvar, ki jo delam, posku-
šam delati stoodstotno. Ker 
tega sedaj ne bi zmogla, sem 
se odločila, da violino za nekaj 
časa postavim v kot Trenutno 
se v prvi vrsti hočem posvetiti 
hčerama. Prva beseda, prvi 
koraki tvojih otrok so le en-
krat v življenju, violina pa bo 
Še celo življenje 2 menoj. Kdaj 
pa si bom vzela čas zase, če ne 
sedaj, violino namreč igram 
že 26 let Je pa res, da me vča-
sih že grize, da bi zaigrala." 

Otova nova pomlad in podo-
bni naslovi so v medijih po-
spremili vašo odločitev za sa-
mostojno glasbeno pot in pre-
kinitev sodelovanja z New 
Swing Quartetom... 

Maja: "Za kar sem bila "se-
veda" kriva jaz." 

No, ne vem. Ampak preneha-
ti po 38 letih petja v kvartetu, 
ki je bil ena najuspešnejših 
vokalnih zasedb pri nas, naj-
brž je vendarle prišel čas za 
kaj n o v ^ . . . 

Oto: "Ko začneš delati nove 
stvari, vse te koncerte z orkes-
trom i n dirigentom, Majinim 
bratom Markom, dobiš željo 

po nečem novem. Zgodba 
kvarteta se je po moje začela 
iztekati z zadnjim studijskim 
albumom konec devetdesetih 
let Vokalne moči kvarteta so 
nekoliko popuščale, hkrati pa 
smo opazili, da v medseboj-
n ih odnosih n i več tiste pri-
stnosti, ki smo jo imeli nekoč. 
Nekaj početi za vsako ceno p« 
po moje tudi n i smiselno. O 
tem, da nisem prišel po Sto-
povega Viktorja, je pa t ^ o . C e 
si v ko veš, da boš končal 
svojo glasbeno pot, potem je 
eno tako priznanje prijeten 
zaključek svoje kariere. Greš 
po Viktorja za življenjsko delo, 
veš namreč, da si do njega 
tudi moralno upravičen, saj 
se boš potem kot glasbenik 
upokojil. Pri meni pa se moja 
ghsbena pot nadaljuje, lahko 
bi rekel, da s e m sredi dela. 
V s e m članom sem rekel, da 
ihe ne bo na prireditev, a so še 
vedno pričakovali, da bom 
prišel. Nekaj zamerljivosti je 
bilo. V svoji novi skladbi sem 
zapisal Viktorja ne rabim, saj 
sam si ga prislužil bom." 

Maja: "Mogoče sem "kriva" 
zato, da se je kot glasbenik 
osamosvojil. Sama sem kot 
glasbenica v Otu videla precej 
višji potendal, kot ga je doslej 
izkoristil Da je to res,, je spo-
znal s pomočjo mene. Marka, 
orkestra, vseh nas, ki ga ob-
krožamo. Nekaterim je to šlo 
v nos in sem zato izpadla kot 
glavni krivec." 

Vaša zbirka skladb Oto je pra-
va zakladnica... 

Oto: "Res je, kar precej sem 
napisal v vseh leh letih. Nekaj 
novih skladb sem že napisal 
tudi v zadnjem času, pa še 
niso posnete. Najbrž jih bom 
uporabil za novi album. Ne-
katere izmed skladb so bile 
tudi že v živo izvajane, kot je 
redmo Sveta voda. Tebi Maja, 
za katero je tudi že simfonič-
no priredbo naredil Primož 
Grašič, sem izvajal ob najini 
poroki in sicer ob spremljavi 
Ptimoževe kitare." 

Maja: "Pel jo je pred vrati, 
ko je prišel pome." 

Oto: "Potem je tu bolj šega-
va pesem Mojih 40 let, v kate-
ri omenjam v i k t o r j e j a , do-
slej se je v moji glasbeni kari-
eri nabralo med 360 in 370 
avtorskih skladb." 

Na koncertih tako rdtoč vedno 
zapojete tudi ndcaj skladb iz va-
šega železnega rq>e]toarja. Po-
dobno kot The RoDing Stones 
nikoli ne pozabijo svoje Satis-
laclion, je pri vas nqx^?ešljiva 
Trideset let Pri prvih nimam 
nikoli občutka, da se pri tem 
dolgočasijo, prav tako tudi vi 
vedno pojete z velikim žarom 

Se čkjvdc ne navdiča? 
Oto: "Nikoli m i ni bilo od-

več zapeti mojih najbolj pre-
poznavnih pesmi. Zakaj.' 
Med vsemi moj imi skladba-
m i jih zagotovo lahko izluš-

čim dvajset, ki jih lahko izva-
jam kadarkoli in jih vsi pozna-
jo. Prvenstveno sem sicer pi-
sal zame, v določenem obdo-
bju pa tudi veliko z a druge. 
Take pesmi pojem bolj pored-
ko, vedno pa pojem moje 
zimzelene. Slabo uslugo bi si 
naredil, če bi najbolj znane čr-
tal z repertoarja." 

Doma ste vendarle nekoliko 
zamenjali "pevski" repertoar 
... Zadnfič, ko sem na mobilni 
telefon poklical Majo za inter-
vju, ste dvignili vi, ker je žena 
šla v Preddvor v trgovino. Vas 
nič ne skrbi, kako se boste 
znašli... 

Oto: "Kaj mislite?" 

Ko bosta začeli jokati v duetu... 
Oto: "Poskušam j u pocrk-

Ijati. Na srečo pa vedno na po-
moč k h k o pokličem tudi Ma-
jino mami." 

Maja: "Tako kot zame sta 
otroka tudi zanj nova izkuš-
nja. No, če si v z a m e m četrt 
ure časa, se lahko povsem za-
nesem nanj." 

Previjanje? 
Oto:" Ne še, i m a m pa v na-

črtu. Nekaj dni po rojstvu 
sem si ju komaj upal vzeti v 
naročje, tako drobni sta se 
m i zdeli. Ko sta prišli čez tri 
kilograme, sem ju že lažje 
nosil naokrog, da sta podrh 
kupčka..., zdaj pa ni več pro-
blem. Sta si pa zelo različni. 
A n a je bolj energična, Ela 
bolj umirjena." 

Pri tašči ste na n d d način ved-
no na varnem... 

Oto: "Beseda tašča je v po-
menu, v kakršnem jo ponava-
di moški izgovarjamo, preveč 
groba beseda za Majino 
mamo. Saj veste, tašča je po-
navadi tista leteča zadeva ... 
Majina mama pa je naspro-
tno, eden najboljših ljudi, kar 
jih poznam. Sicer pa sva po 
letih narazen le dobro leto in 
pol." 

Kdo ponoči vstaja? 
Maja: "Oba. Najprej poskr-

bim za eno in ko Oto z njo po-
dira kupček, je na vrsti druga. 
Na začetku je bilo najbolj 
problem hranjenje na vsake 
tri ure, zdaj smo en obrok 
spustili, pa je že lažje." 

Oto: "Zdaj sta že toliko uvi-
devni, da ena počaka drugo. 

Maja: "Vsak dan se kaj no-
vega zgodi." 

Oto, še to sem si rekel, vas 
moram na koncu vprašati. 
Glede na to, da sem sam že 
resen kandidat za to, kje si 
barvate lase, da imate vedno 
tako lepo črne? 

Oba v en glas: "Pri Samo-
tu." 

Maja: "Oba hodiva k nje-
mu. O n i m a fantastične 
roke. K njemu prideš i n m u 
rečeš, naj nekaj naredi.. . in 
doslej še ni zgrešil." 

Maja: "Vsake 
stvari se loti 
zelo resno, naj 
bo to za otroke, 
amaterje ali 
profesionalne 
glasbenike. Na 
začetku je bil 
kar naval, ljudje 
so želeli to in 
ono, no, zdaj ga 
že branim pred 
tem, da bi bil 
povsod zraven. 
Če vem, da gre 
za pravo stvar, 
da lahko nekaj 
naredimo 
kvalitetno, 
potem mu 
omenim, naj se 
sam odloči... in 
vedno reče ja." 



DEDIŠČINA Razgledi 

človek skoraj ne more verjeti, da so zares porušili znamenito Stohrovo vilo na Koku ob Bohinjskem jezeru. In 
povrhu gre tu hkrati še za najbolj občutljivi del Triglavskega narodnega parka! Upravičena so tudi mnenja, da gre 
za dvojna merila varuhov kulturne dediščine. 

Žalostna usoda Stohrove vile 
ob Bohin skem ezeru 
M A R I J A C V E T E K 

Očitno vodilni 
delavci Zavoda 

v primeru 
Stohrove vile 

niso pogledali 
niti v Register 

kulturne 
dediščine, kaj 
šele, da bi se 
posvetovali s 

svojimi 
strokovnjaki za 

to področje. 

Po vojni je b ik zaplenjena 
in preimenovali so jo v D o m 
Na skald, ki je zdaj v lasti Mi-
nistrstva za notranje zadeve. 
Vpisana je v Register kultur-
ne dediščine in kranjska 
enota Zavoda za varstvo kul-
turne dediščine Slovenije jo 
je vključila v svoje strokovne 
zasnove za varstvo v okviru 
občine Bohinj, 2 u p a n bo-
hinjske občine Franc Kra-
mar in konservatorska svet-
nica Nika Leben sta poveda-
la, da nova gradnja na tem 
mestu tudi po zunanjosti ne 
bo prav v ničemer podobna 
Stohrovi vfli in bo tudi prese-
gala njeno višino. Ozavešče-
ni ljudje so začudeni in zgro-
ženi nad tem "dogajanjem" 
na obrežju Bohinjskega jeze-
ra. Kajti nekatere domačine 
leta i n leta naravnost prega-
njajo in preverjajo t u ^ naj-
manjše posege, ki nikogar in 
ničesar ne ogrožajo. Pa še 
Bohinjci jih že stoletja bolje 
obvladajo kot oni izza biro-
kratske mize! Resnid na lju-
bo pa moramo dodati, da 

imata Zavod in T N P kljub 
vsemu dosti dela s svojegla-
v im okusom posameznih 
graditeljev in drugih pokon-
čevalcev bohinjske arhitek-
turne in naravne dediščine. 

Očitno vodilni delavci Za-
voda v primeru Stohrove 
vile niso pogledali niti v Re-
gister kulturne dediščine, 
kaj šele, da bi se posvetovali 
s svojimi strokovnjaki za to 
področje. Res da je v regis-
tru vpisanih veUko kultur-
nih spomenikov, a okrog 
Bohinjskega jezera, ki je bi-
ser med slovenskimi narav-
nimi lepotami, jih vendarle 
ni toliko. Zdi se, da določe-
nih "strokovnjakov" v resni-
d ne ganejo in tudi ne pri-
vlačijo prave kulturne vred-
note. Da o vestnem, natanč-
n e m in odgovornem delu 
sploh ne govorimo! T u gre 
tudi za žalitev in nepošten 
odnos do njihove prizadev-
ne kolegice, konservatorske 
svetnice Nike Leben, ki je 
magistrirala prav na temo 
vil, a je ni nihče ničesar 
vprašal, kaj da bi šele sklical 
kakšen strokovni kolegij. 

Enostavno sta soglasje za 
rušenje podpisala "v dobri 
veri" že prejšnji in nato še 
zdajšnji direktor kranjske 
enote Zavoda. Kako sta si 
vilo sploh ogledovala, da v 
notranjščini nista videla 
lepe secesijske kmečke peči, 
stopnišča in še marsičesa 
drugega?! Vsa ta bogata no-

tranjščina je bila z rušenjem 
uničena in pokopana. Zdaj 
bi morali nemudoma stopiti 
skupaj vsi tisti pobudniki, ki 
so se velikokrat burno od-
zvali proti skrunitvam bo-
hinjskih naravnih in kultur-
nih spomenikov. Preprečiti 
bi morali gradnjo drugačne-
ga objekta na tem mestu. 

Nenazadnje gre tudi za 
etični dolg do graditelja, pr-
vega in pravzaprav tudi zad-
njega legitimnega lastnika 
Emsta Stohra (1860-1917), 
znamenitega avstrijskega sli-
karja, ki je leta 1 9 0 0 začel tu 
graditi svoj slikarski atelje, 
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R O B E R T G U Š U N 

Digitalna knjižnica Europe-
ana je spletni portal, na kate-
rem so hitro in enostavno do-
stopne evropske knjigi, gJosba, 
fotograjije in filmi. Za zdaj je 
le okoli odstotek arhivskega 
gradiva, ki ga hranijo evropske 
knjižnice, na voljo v digitalni 
obliki, saj je v njih kar 2,5 mili-
jarde knjig. Europeana.eu je 
spletni portal, je vir idg in nav-
diha, ki vas popelje do zgodovi-
ne, kulturne dediščine in arhi-
vov. Povezuje vas z več kot 2 
milijonoma digitalnih objek-
tov. Vsebuje podobe, v oMiki 
slik, risb, zemljevidov, fotogra-
fij ter dik muzgskih objektov, 
dostopate do besedil v obliki 
knjig, časopisov, pisem, dnev-
nikov in arhivskih dokumen-
tov, poslušate lahko zvoke v ob-
liki gfasbe ter govoijene besede 
iz fonograjških zapisov, kaset, 
diskov in radijskih oddaj ter 
^edate video posnetke v obliki 

filmov, dokumentarcev in TV 
oddaj. Med njimi najdete tako 
svetovno znane, kot tudi skrite 
zaklade evropskih muzejev in 
galerij, arhivov, knjižnic in av-
dio-video zbirk. 

Med večjimi organizacijami 
in kulturnimi hrami, ki so pri-
spevale gradivo v ta digitalni 
arhiv časa, lahko najdete am-
sterdamski Rijksmuseum, lon-
donsko British Library in pari-
ški Louvre. Slovenija je svoja 
gradiva zajemala iz Narodne 
in univerzitetne knjižnice ter 
Inštituta za matematiko, fizi-
ko in mehaniko. Vsebine so 
tako dostopne vsem, kadarkoli 
in od kjerkoli. 

Na spletni strani 
http://www.europeana.eu je 
dostop do muzej, knjižnic, kul-
turnih in znanstvenih ustanov 
mogoč v 25 jezikih, tudi f slo-
venščini. Trenutno je aktualna 
prototipna verzija strani, v ce-

lotnem obsegu vsebine pa bo 
dostopna leta 2010, vsebovala 
pa bo povezave na več kot 10 
milijonov digitalnih objektov. 

Pobuda za Eurcpeano je pri-
šla v pismu, ki so ga voditelji še-
stih držav poslali predsedstvu 
Evropskega sveta in Evropski 
komisiji. V njem so predlagali 
ustanovitev virtualne Evropske 
knjižnice, ki bi omogočala 
prost in neomgen dostop do ev-
ropskih kulturnih in znanstve-
nih zakladov, jo. septembra 
2005 je Evropska komisija ob-

javila strategijo izoio, v kateri 
je digitalne knjižnice opredelila 
kot enega izmed strateških ci-
ljev evropske pobude za infor-
macijsko družbo, zlasti v smis-
lu spodbujanja rasti in števila 
delovnih mest na področju in-

formacijske družbe in medijev. 
Od takrat do danes je minilo le 
malo časa, pred nami pa je že 
prvi del prehojene poti na poti 

k digitalizaciji kulturne in 
znanstvene dediščine. 

Europeana omogoča eno-
stavngši dostop in uporabo ev-
ropskih informacijskih virov v 
spletnem okolju. Temelji na bo-
gati evropski dediščini ter zdru-
žuje večkultuma in večjezična 
obmoija na eni strani, s tehno-
loškimi novostmi in novimi po-
slovnimi moddi na drugi stra-
ni. Europeana je tematsko 
omrežje, ki je bilo sprva znano 
pod imenom Evropska mreža 
digitalnih knjižnic - EDLnet. 
Celoten projekt vodi skupina s 
sedežem v Nizozemski nacio-
nalni knjižnici Koninklijke Bi-
bliotheeic. 

Izvedba temelji na projek-
tnem vodenju in tehničnemu 
znanju The European Library, 
storitve Konference evropskih 
nacionalnih knjižnic. Izvaja-
nje projekta nadzoruje Funda-
cija EDL, ki združuje najpo-

membnejše evropske organiza-
cije s podro^a kulturne dedišči-
ne. Statut Fundacije zavezuje 
članice, da omogočajo dostop 
do evropske kulturne in znan-
stvene dediščine preko združe-
valnega portala, sodelujgo pri 
ohranjanju in vzdrževanju 
skupnega portala, spodbujajo 
iniciative za združevanje že 
obstoječih digitalnih vsebin ter 
da podpirajo digitalizacijo ev-
ropske kulturne in znanstvene 
dediščine. 

Digitalni svet je brezmejen 
in brezčasen, zato je sedaj 
preko Europeane odprta pot 
do dediščine in znanja vse Ev-
rope. V prvih dneh je spletno 
stran obiskalo ogromno ljudi, 
zato je bila večkrat nedostop-
na. Po dobrem mesecu dni 
delovanja pa je Europeana 
dosegljiva in dostopna tudi 
za vas. Vstopite v digitalni 
svet zgodovine tudi vi. 

http://www.europeana.eu


USODE Razgledi 

Zgodba o ženski, ki sem jo občudovala 

eta v cas 

Njen prijatelj 
me sprva ni 

želel niti 
pozdraviti. 

Zdelo se mi je, 
kot da ne bi 

hotel Rebekine 
pozornosti 

deliti s 
komerkoli. Na 

vsakem koraku 
mi je nagajal. 

M I I E N A M I K I A V Č I Č 

Verjetno je bila podobnega 
mnenja tudi Rebekina hčer-
ka, saj je bila s svojo odločit-
vijo, da domači prag ne pre-
stopi toliko časa, dokler bo 
tam tisti "zajedalec", resno 
pripravljena na "vse". 

A Rebeka se je v svoji trmi, 
ki je včasih n isem povsem 
razumela, že odločOa. Videlo 
se ji je, da jo je strah samote, 
in zato je bil tudi tisti siten 
starec dovolj dobra izbira, da 
jo je zvečer, ko je prišla iz 
službe utrujena domov, vsaj 
eden pričakal na pragu. 

A Wolfgang se je v svoji 
pretkanosti zavedal, da je 
vsak, k i zmoti novo nastalo 
idilo, njegov potencialni sov-
ražnik. Tako se je obnašal 
tudi do mene in čeprav se je 
nenehno prijazno smehljal, 
naju 2 Rebeko niti za sekun-
do n i pustil same, da bi se 
lahko po babje pogovarjali. S 
svojimi tihimi, drsajočimi 
koraki se je iznenada prika-
zal na vratih in prinesel kavo, 
čaj ali kaj drugega. Rebeki se 
je ob tolikšni pozornosti, ki 
je v zakonu nikoli n i bila va-
jena, kar samo smejalo. 

Njegovo psihološko nasilje 
se je z vsakim letom bolj 
stopnjevalo. Nazadnje jo je 
prisilil, da nas je prenehala 
vabiti k sebi, i n če se je že 

kdaj oglasila po telefonu, je 
poklicala iz službe. 

Ko je zbolel, ni dovolil, da 
ga odpelje v bolnišnico, am-
pak je vztrajal, da je vzela do-
pust ter ga sama negovala 
doma. To sploh ni bilo eno-
stavno, ker je imela zelo od-
govorno službo, a zato, da se 
m u ne bi zamerila, je marsi-
kaj tvegala... 

Po V/olfgangovi smrti so 
na plan "prilezli" njegovi ne-
čaki in malo je manjkalo, pa 
bi jo sodno preganjali, češ da 
je "izkoriščala" ubogega i n 
nebogljenega starčka. K Re-
beki so se pripeljali s tovor-
n j a k o m i n iz hiše pobrali 
vse, do zadnje slike, za kate-
ro so menili, da je bila last 
njihovega strica. Rebeka je 
bila takrat preveč utrujena 
od neprespanih noči, da b i 
kakorkoli reagirala. 

"Naredite, kar hočete," j i m 
je rekla. 

A je bilo očitno, da so bili 
nečaki zadovoljni že s tem, 
da so odpeljali dragoceno-
sti, za katere so se bali, da 
j i h bo obdržala Rebeka ... 

Ko je bila spet svobodna, 
nas je spet večkrat prišla 
obiskat. Žal je še nekaj časa 
trajalo, da se je spet začela 
smejati. 

Nekoč me je presenetila 
z odločitvijo, da obišče mla-
dostne prijatelje v Argentini. 

"Potem se bom upokojila 
in srečno živela do konca živ-
ljenja," je dodala. 

Vrnila se je šde čez kakšne 
tri mesece. Bila je vsa sijoča, 
srečna i n zadovoljna. 

"Srečala sem svojo prvo 
ljubezen," m i je napisala v 
mailu. Nič m i ni bilo jasno. 

Potem pa me le pokliče 
in m i pove podrobnosti. Na 
obisku pri nekdanji sošolki, 
s katero sta vzdrževali stike, 
je povsem slučajno srečala 
Paola, s katerim sta bila 
fant in dekle, ko je bila stara 
komaj šestnajst let. 

"Zaradi njega sva z mo-
ž e m imela nič koliko prepi-
rov, saj m i je očital, da v za-
k o n n i s e m priSla nedolžna. 
Ni razumel, da je bil Paolo 
zgodovina..." 

Z bivšim fantom se ni sre-
čala več kot 45 let. V tem 
času je sicer osivel, a žar v 
očeh je še zmeraj gorel in ko 
ga je Rebeka ob snidenju ob-
jela, se ji je zdelo, kot da so 
leta izginila in da je spet sta-
ra šestnajst let. 

"Tudi on je občutil podo-
bne. Zaupal m i je, da je pre-
ko moje m a m e nenehno 

ostajal v posrednem stiku z 
menoj, saj ga je imela mama 
rada (Ix)lj kot moža, ki si ga 
je Rebeka pozneje izbrala). 
Mama je vsa minula leta celo 
hranila razne spomiiike, ki 
mi jih je Paolo kupil. Kot da 
bi vedela, da mi bodo nekoč 
še več kot dobrodošli..." 

Ž a l pa je imelo srečanje 
eno odločilno nerodnost: 
Paolo je bil poročen. Rebe-
kine besede, da bo ženo za-
pustil • i n to pri petinšestde-
setih letih - se m i sploh niso 
zdele verjetne. A prav to se 
je zgodilo.. . 

Zakaj je prestopil 169 I Z S T A R I H Č A S O V 

M I H A N A G U Č 

Zvone Štrubelj skuša v 
knjigi Pogum besede pojas-
niti tudi, zakaj je Trubar pre-
stopil od katoličanov k evan-
geličanom. "O prestopu v 
Evangeličansko cerkev nima-
mo nobenega dokumenta. O 
tem, kalco je ta prestop pote-
kal, prav tako ne. Je bil to 
Trubarjev zavesten korak ali 
ne.' T u d i to je ostalo do da-
nes nerešeno vprašanje. 
Rolf-Dieter Kluge dvomi, da 
bi Trubar to izrecno želel in 
iskal. 'Če se je Trubar s tem 
korakom zavestno odločil za 
luteranstvo, je vpraSljivo. V 
kompliciranih političnih in 
cerkvenih odnosih na Kranj-
skem notranjeprotestantski 
spori niso igrali tako velike 
vloge kot v nemških deželah. 
Kranjskim privržencem re-
formacije je šlo predvsem za 
zagotovitev svobode veroiz-

povedi v odnosu do rimske 
kurije in v odnosu do dežel-
nega glavarja. Zato je bOa po-
trebna solidarnost i n eno-
tnost, za kar se je Pr imož 
Tnibar zavzemal tudi pozne-
je.' T u gre za najnovejši za-
pis dobrega poznavalca Tru-
barjevega življenja in dela i n 
tudi specialista za razvoj pro-
testantizma v Nemčiji. T u d i 
s a m sem prepričan, da je 
Trubar zamenjal krovno cer-
kveno organizacijo le iz živ-
ljenjske nuje. V bistvu pa je 
nadaljeval že začeto pot re-
forme, za katero se je zavze-
mal v sedemnajstletnem ob-
dobju duhovniškega delova-
nja v Katoliški cerkvi..." 

Štmbelj navaja tudi razlo-
ge, ki j ih je za Trubarjev pre-
stop ugotovil France Ora-
žem. T i so: nezdravo versko 
okolje, vplivi novih naukov 

j)o osebnem stiku, vpliv re-
formacijskih spisov i n naklo-
njenost oziroma nejasen od-
nos Trubarjevih predstojni-
kov do novega gibanja (tu 
misli zlasti na tržaškega ško-
fa Bonoma La na ljubljanske 
škofe Ravbarja, Kazianerja in 
Teartorja). "Ko Trubar za pod-
lago ne bi imel 'katoliške' 
forme mentis, bi pritiska, ki 
ga je kasneje doživljal v 
Evangeličanski cerkvi, ko so 
ga kar dvakrat resno obdol-
žili, da ni čisti luteranec, 
ampak simpatizer švicarske 
smeri reformacije, zagotovo 
ne zdržal..." Z d i se, da so bili 
Trubarju duhovno bližje švi-
carski protestantski teologi 
(dopisoval si je s Zwingl i -
jevim naslednikom Hein-
richom Bull ingerjem v Z i i -
richu), živel pa je po nuj i 
med nemškimi. "Kako je 

Zvone Štrubelj, duhovnik In 
avtor knjige Pogum besede 

znal krmariti m e d Švicarji in 
N e m d , znajo povedati pred-
vsem v Kemptnu, kjer se je 
razvnela debata o razlagi Kri-
stusove evharistične navzoč-
nosti pri obhajilu." 

Z a kaj je šlo? "BU je Človek, 
ki je imel čut za to, kar zdru-
žuje. Kot kemptenski župnik 
je svojo skupnost spravil, saj 
je bila razcepljena med švi-
carsko in luteransko smerjo 
protestantizma. Ob skupni 
mizi, evharistiji, ne more biti 
razdeljenih duhov, je po-
udarjal. Naj bo Kristus v po-
dobah kruha in vina realno 
navzoč, kot so trdili luteran-
d , ali samo v podobi, kot so 
zagovarjali švicarski zwingli-
jand, gre za skrivnost vere, 
za nekaj bistvenega, ki ni 
stvar razuma in debat, am-
pak stvar srca, predanosti in 
zaupanja." Štrubelj sklene, 
da je bil Trubar s tem svojim 
praktičnim združevalnim 
čutom nadvse evropejsld; da-
nes bi rekli, da je deloval eku-
mensko i n se zavzemal za 
"medkulturni dialog"... 



SLOVENCI PO SVETU Razgledi 

z Lubnikom med argentinskimi Slovenci (8) 

Mesto se umiri, l(o vzide sonce 

Pravijo, 
da ima meso 

poseben okus, 
ker se 

argentinsko 
govedo za 
razliko od 

evropskega 
hrani samo s 

sočno travo in 
ker se veliko 

giblje. 

v Mendozo smo prispeli v 
soboto zvečer i n se nastanili 
v hotelu Purta del Sol, kjer 
preno6ije večina slovenskih 
skupin. Stoji v središču me-
sta i n na večerjo smo krenili 
peš. Matjaž n a m je dejal, da 
je v Mendozi zlahka najti 
karkoli, restavracija je pet 
kvader naravnost i n dve levo. 
Vendar smo prvi večer sku-
paj preizkusili kvadre. 

Mesto je zgrajeno zelo 
praktično, s r e i pustinje je 
prostora pač dovolj. Poleg 
tega je Mendozo prizadelo 
nekaj h u d i h potresov, naj-
večkrat omenjajo zadnjega, 
z leta 1861, ko je unarlo pet 
tisoč ljudi. Pri obnovi so 
upoštevali protipotresne na-
potke in zgradili velike trge 
i n široke ulice s pločniki. 
Mesto je zasnovano po kva-
dratih, ki so veliki po sto me-
trov. Pet kvader naravnost in 
dve levo torej pomeni petsto 
metrov naravnost (pet kri-
žišč) in dvesto levo (dve kri-
žišči). Preprosto, orientacija 
n a m res ni povzročala pre-
glavic. Zaradi kvadratov je 
mesto precej enolično, kar 
dolgočasno. N i namreč oz-
kih ul ic i n m a j h n i h trgov, 
tako značilnih za stara jedra 
evropskih mest. 

V Mendozi s m o bili ob 
koncu tedna i n tako doživeli 
Živahen nočni utrip mesta. 

Sredi oktobra je bilo prijetno 
toplo, na večerjo smo krenili 
v kratkih rokavih. Gostinci 
so postavili mize in stole na 
široke ulice in trge in kar 
tekmovali, kdo bo privabil 
več gostov. Hitro so se polni-
le, na ulicah je bilo mlado in 
staro, hrup n i motil nikogar. 

Večerja v restavraciji je 
bila obilna. Zvečer, pa toliko 
hrane, saj ne bomo mogli 
spati, so vzdihovale pevke. 
Nekaterim je kasneje hrup z 
ulice res odnesel spanec. 
Mesto je namreč rajalo do 
jutra. Umiri lo se je šele. ko 
je vzšlo sonce. V nedeljo do-
poldne, ko smo se odpravlja-
li v slovenski dom, pa je bilo 
tako m i m o , kot bi izumrlo. 
T a l j e n je pač latinskoameri-
ški način življenja. Nihče se 
kaj prida ne razburja, ljudje 
so zelo družabni, ob koncu 
tedna se mladi in stari brez-
skrbno zabavajo, čeprav 
mnogi nimajo veliko, saj je 
revščine več kot pri nas. 

Argetinska kuhinja prav-
zaprav n i nič posebn^a. Z 
izjemo mesne pojedine, ki jo 
imenujejo asado. To se seve-
da v prvi vrsti na žaru pečena 
govedina, dodajo tudi kose 
drugega mesa ali klobase. 
Ko ti postrežejo z asadom, 
kar ne moreš verjeti, kako 
velik kos mesa se je znašel 
na krožniku. Priloga je le 

Hrane je v Argentini trikrat preveč. 

okras, tudi solata, kruh prav 
tako ni v navadi. Takrat se 
vprašaš: samo meso, ali bo 
šlo.'! In gre. Že prvi grižljaji 
te prepričajo, da je argentin-
ska govedina slastaa. Pov-
sem drugačna od naše, ko 
včasih ne veš, ali ješ meso ali 
žaganje. Argentina je res 
pravi raj za mesojedce. 

V čem je skrivnost asada.' 
Nekaj seveda prispeva peka 
na žaru, za katerega uporab-
ljajo trde vrste lesa, ki dajejo 
mesu poseben priokus. 

Toda bistvo je argentinska 
govedina, ki je zares odlična. 
Pravijo, da ima meso pose-
ben okus, ker se argentinsko 
govedo za razliko od evrop-
skega hrani samo s sočno 
travo in ker se veliko giblje. 
Pravo bio meso torej, o ka-
kršnem pri nas lahko samo 
še sanjamo. 

Tako kot drugi priseljenci 
so tudi naši rojaki ohranili 
svojo kuhinjo. V slovenskih 
domovih, kjer se zbirajo ob 
koncu tedna, imajo kuhinje 

in po maši pripravijo pravo 
nedeljsko kosilo: govejo juho 
z rezanci, meso, pražen 
krompir in solato. Tudi po 
popoldanskih kulturnih pri-
reditvah hrane ne manjka. 
Vendar se med slovenske 
jedi le vrivajo argentinske, 
zlasti tiste seveda, ki so pri-
merne za pogostive. Tako so 
nam posregli z okusnimi te-
steninasti žepki, z mesnim 
ah zelenjavnim nadevom, 
kar je tipična argentinska 
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J O Ž E K O Š N J E K 

VzaU&M novembra je Raven-
ski generalni konzul v Cdovcu 
Ma^ai Longar predstavil za-
stopnilmm ̂ mvrddh or^tnim^ 
naKon^cemnovokcnzulkoDu-
3to Jerman Male, kije bila roje-
na v TtUču. Sedanji konzul Gre-
gor Jovan bo v začetku leta 200g 
prevzdncvodcižnost na ministr-
stvu za zunarye zadeve v Ijuh-
Ijani. Navegfi sodelavca so sprge-
li tudi v Kričamki kulturni zvesi. 
Po odhodu tajnika Andrga 
Lampichkrja je novi sodelavec 
Martin KutMng, ryen v Štrihol-
čah v občini Vdikovec. "Na no-
vem delovnem mestu spozna-
vam, koliko idealizma in kdiko 
naporov ter vestna je potrebnega 
za uresničevanje projektov in s 
kakšno vnemo se jih dani kultur-
nih društev lotevajo, "je zapisal v 
predstavitvi Martin Kuchling, 
"Kulturno delo mi ni tuje. Večlet 
sem Član kulturnega dn^tva 
Upa v VdUcomi, Iger sem naj-
prg ddoval v ^edaiiSd skupini. 

Krištof z )ezusom na rami, 
naslikan na skalo ob cesti 
Jezerski vrh-Žeiezna Kapla. 

nato pa v peuski Aupini. Zaradi 
očeta, ki je bil več ik predsednik 
Upe, sem povezan s kulturnim 
ddom, v katerem me rutjk^tutv-
dušuje literarno ustvaijanje," je 
povedal o sd)i. Članke je objavljal 
v raznih tmjah v Sloveniji in m 
Koroškem, založba Drava pa je 

izdala tudi dve tyeg!m fcn/igi. Kr-
ščanska kulturna zveza se že pri-
pravka na tradicionalno priredi-
tev KomSia poje, ki bo 8. marca 
in bo v cdoti posvečena iio-letni-
d rojstva in jo-letnid smrti skla-
dat^a in zbiralca Ijud^ pesmi 
Paiia Kengaka. Zasnovo prire-
ditve pripravlja profesor Jožko 
Kovačič, na njg pa ho nastopil 
tudi Ravenskiofaet, kisšeposd)-
nim žarom in spc^tovanjem poje 
]Qnyakove pesmi. 

Slovenski tednik za KoroSco 
Novice poročajo, da je občinski 
svet v Piiherku sc^ašal z delava-
njem Sirih novih po(^etij v Mi-
ni, ki bodo zagotovila nad 200 
novih delovnih mest. Med njimi 

je tudi Metal z Raven, ki bo v 
obrtni coni med Pliherkom in U-
bučami zgradilo skladišče in de-
lavnico za izddovar^e kavinM 
proJUov. Cena za zemljišče je bila 
ugodna, saj je znašala za kva-
dratni meter leevra. Raven-
čani so kupiU 20.912 kvadratnih 

Kulturni dom v Pllberku, eno od središč kulturnega in 
športnega delovanja Slovencev na Koroškem 

metrov zemljišča. Zanimivo je, 
daje bil za prodajo zem^e Meta-
lu iz Raven tudi svetnik Zavez-
ništva za prihodnost Avstrije 
(ustanovil ga je pokojni Jdrg 
Haider). Zgo^ iz sedemdese-
tih let, ko so predhodniki te 
stranke Coreriju iz VAenja pre-

prečili gradnjo tovarne, se ni po-
novila. Gorenje je takrat zgradi-
lo svoj obrat v Zgornji Avstriji. 
V Pliberku pravijo, ^ je sploš-
na naklonjenost delovanju slo-
venskega podje^a na Koroškem 
predvsem pcMica iSanstva Slo-
venije v Evropski uniji. 



KRIZA Razgledi 

Suleiman Jammous je humanitarni delavec iz Darfurja, ki zadnja meseca gostuje pri Tomu Križnarju. Na 
vprašanja odgovarja mimo, zbrano, skoraj brez nasmeha, nekako otožno. Ko govori o pokojnem predsedniku 
Janezu Drnovšku, se m u orosijo oči. Svet ugiba, kako bo preživel gospodarsko krizo, on pa upa, da bi preživel 
njegov Darflir. 

Slovenci lahko rešite Darfu 
S U L E I M A N ] A M M O U S , H U M A N I T A R N I K O O R D I N A T O R S U D A N S K E O S V O B O D I L N E VOJSKE 
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Ustavimo 
nasilje v 

Darfurju, 
preden pride k 

nam. Preden se 
pri nas začne 

vojna za vodo. 
Ne bi si želeli, 

da bi morali 
imeti 

slovenskega 
Suleimana 

Jammousa. 
Vojaka, ki 

nikoli ne nosi 
orožja. Bojuje 

se brez 
izstreljenega 

strela, z 
otožnimi, 

melanholičnimi 
očmi. 

Zgodbo Darfurja, regije v 
zahodnem delu afriškega 
Sudana, smo Slovenci in Go-
renjci dodobra spoznali zara-
di T o m a Križnarja. T a si je 
oprtal težak nahrbtnik, k i 
m u ga je nekaj časa kot po-
sebnemu odposlancu sedaj 
pokojnega predsednika Jane-
za Drnovški pomagala nositi 
tudi Slovenija, vendar spor 
med priseljenci, naseljenci, 
Darfurd, sudansko vlado i n 
njeno vojsko in drugimi voj-
skami še zdaleč ni rešen. O 
genocidu v 21. stoletju danes 
opozarja Križnarjev film Dar 
Fur - Vojna za vodo, z voljo 
po preživetju pa se je Križ-
narjevi misi j i pridružil tudi 
domačin. Suleiman Jammous, 
humanitarni koordinator 
Sudanske osvobodilne voj-
ske, ki konflikt občuti in do-
življa vse življenje, ga pozna 
do obisti in danes predvsem 
pomaga najbolj pomoči po-
trebnim plemenom, ki se 
vedno znova znajdejo v og-
n ju konfliktov. S a m orožja 
ne nosi. 

"V Darfiirju se izvaja orkes-
triran spopad plemen, ki te-
melji na odločitvi naše vlade, 
da pokrajino prepustijo arab-
skim plemenom. Na ta način 
želijo spremeniti demograf-
sko podobo Darfurja. A&iško 
ljudstvo bodo iztrebili in j im 
vzeli zemljo," pravi Jammous. 
Sudanska vlada je zaukazala, 
da je treba domačine razseli-
ti, izseliti, pobiti, iztrebiti. 
Genocid. "Normalno je, da 
se afriška plemena, domači-
ni borijo za svojo zemljo. In 
za druge dobrine, ki so v 
Darfuiju," pove. V zraku sta 
dve rešitvi, ki sta na prvi po-
gled povsem enostavni. Prva 
je, da sudanska vlada spre-
meni svoje poglede na Dar-
fiir ali enostavno odstopi ozi-
roma jo zamenjajo. Druge 
rešitve Jammous ne vidi. 

V obrambo zanetili nemire 

Načrt etničnega čiščenja 
Darfurja je že zelo star, izha-
ja iz odhoda kolonialnih Bri-
tancev oziroma komaj nekaj 
let za tem, leta 1960. Darfur-
d so zahtevali osnovne člove-
kove pravice, v obrambo j im 
je lastna vlada zanetila nemi-

re in nasilje, ter Darfur pre-
pustila konfliktom, prek ka-
terih bi lahko območju še 
vedno vladali. Konflikti med 
skupinami so eksplodirali v 
letu 1 9 9 6 , ko je vlada začela 
podpirati spopade med civili-
sti, torej med afriškimi ple-
meni, ki so branili domove, 
svojo zemljo na eni strani, i n 
priseljenci, arabskimi noma-
di na drugi strani. Prvi so se 
začeli združevati i n dokaj 
uspešno borili proti tujcem 
na svoji zemlji. 

Suleiman Jammous se s 
spopadi v Darfurju srečuje 
vse življenje: "Pred vladno 
odločitvijo o tihi pomoči 
arabskim priseljencem je 
bilo življenje v naši pokrajini 
uravnoteženo med dvema et-
ničnima skupinama," se 
spominja h u i m n i t a m i koor-
dinator. Do leta 1 9 9 6 pravih 
konfliktov niso poznali, če-
prav je bilo tudi nekaj neso-
glasij med obema plemeno-
ma, vendar j ih je bilo mogo-
če kontrolirati s pogovori 
obeh poglavarjev. Živeli so 
mimo. "Darfiird so od cen-
trale, sudanske vlade zahte-
vala spoštovanje človekovih 
pravic. T i so odgovorili n a 
krut način - z načrtom etnič-
nega čiščenja, z zamenjavo 
prebivalstva, iz pokrajine z 
afriškim prebivalstvom v po-
krajino z arabskim prebival-
stvom," pojasni Sule iman 
Jammous. Najprej so dovoli-
l i zgolj priseljevanje Arabcev 
iz z a h o ^ , ki so se zelo ogre-
li za njihovo zemljo, kasneje 
je prišlo do manjših konflik-
tov, do borbe za manjša 
območja. Domačine so poti-
skali v nenaseljena, slabo ro-
dovitna območja. Sledil je 
odpor afiriških plemen, ki so 
se začela dogovarjati v borbi 
za svojo zemljo. 

Tu sem zaradi Drnovška 

"Združeni Darfurd so pri-
seljene Arabce porazili, nato 
pa je proti n a m spet nastopi-
la vlada. Začeli so pomagati 
arabskim priseljencem, če-
prav so se tudi Afnčani pove-
zovali v vse večje skupine, 
zato je sovražnik postajal vse 
večji in logistično močnejši," 
pove Sule iman Jammous. 
Najhujši spopadi so se tako 
začeli odvijati leta 2003 in še 

Suleiman Jammous / fou: cocazd Kav̂id 

danes niso končani. Če je 
prej veljalo, da so se vsako-
dnevno spopadali na vladnih 
kontrolnih ali drugih strate-
ško pomembnih točkah, so 
spopadi kasneje prešli tudi v 
vasi, med navadne ljudi. 

"V Slovenijo me je pripelja-
la pobuda pokojnega pred-
sednika Janeza Drnovška. 
Odločen je bil rešiti problem, 
vendar m u to v njegovi dobi 
žal ni uspelo dokončati. Za-
kaj Slovenija.' Pozidja Slove-
nija je povsem drugačna od 
drugih držav in lahko odpre 
oči vsem Evropejcem," raz-
jasni Jammous. Velesile za 
pomoč i n na rešitev Darfurja 
niso pripravljene. Veliki Bri-
taniji, kot nekdanji kolonialni 
vladi v Sudanu, ne zaupajo, 
Kitajska ni pripravljena zapu-
stiti Sudana v dobro Darfiuia, 
Rusija c d o oborožuje sudan-
sko vlado in posredno arab-
ske priseljence, arabski svet 
se čuti dolžan pomagati 
Arabcem, saj naj bi šlo za na 
veri temdječ spopad. "Zdru-
žene države Amerike so ko-
maj pred kratkim priznale, 
da gre v Darfurju za genodd, 
vendar tudi po tem niso stori-
le ničesar. Upamo, da bodo 
vsaj Združeni narodi s po-
močjo Amerike sprejeli reso-
ludjo o Darfiirju, s katero bi 
pod pretvezo vojne proti tero-
rizmu prisilili k boljšemu so-
delovanju sudansko vlado," 
upa sogovornik in se ne slepi 
s tem, da Ameiičani menijo, 
da poznajo njihov problem. 

Veliko pozornosti namenja 
novemu predsedniku, Bara-

cku Obami, čigar korenine 
segajo v Afiiko. Upa, da bo 
ponudil več možnosti za 
ukrepanje, da se ne bo pono-
vila Ruanda. "Iz tabora pred-
sednika Obame čutim veliko 
pozitivnih odzivov, edini, k i 
se še niso odločili kako ukre-

-pati, pa so v Evropi. S pomoč-
jo aktivnosti Toma Križnarja 
i n Slovenije problem etnične-
ga dščenja vse bolje spozna-
vajo, vendar zgolj opazovanje 
i n mirovna misija nista do-
volj," pravi Suleiman Jam-
mous. 

Bojuje se brez streljanja 

Dandanes se morajo za 
preživetje boriti tudi navadni 
dvilisti, ne le uporniki, in ne 
le z arabskimi plemeni, am-
pak tudi najemniki, uporni-
ki, ki j im pomaga s u ^ s k a 
vlada. Konflikte moramo re-
šiti, pravi Jammous, sicer 
lahko postane to navada i n 
frustracija vseh: "Rezultat 
nenehnih spopadov je veliko 
neizobraženih, saj ni več šol-
skega sistema, ni več prave 
zdravstvene oskrbe, n i več 
pitne vode, hkrati vsi izgub-
ljajo samopodobo, samospo-
štovanje. Sedanja vlada nas 
je pripeljala v to in če ne dru-
gega, je že to dovolj, da b i 
morala oditi." Vlada bi se z 
izz ivom ureditve razmer v 
Darfiirju morala spopasti že 
dolgo nazaj, vendar ima očit-
no povsem druge načrte. Za-
ključek konflikta zaenkrat n i 
na obzorju. Humanitrani ko-
ordinator meni, da je vse od-

visno od politike politikov, in 
mednarodne skupnosti: "Ne 
vidim prihodnosti brez vlad-
nega razmisleka o spremem-
bi lastne politike, ki b i posle-
dično več pristojnosti dala 
vodilnim v Darfurju. Al i pa 
bi jo morali strmoglaviti." 

Na povabilo Toma Križnar-
ja je Suleiman Jammous to-
krat drugič v Sloveniji. Čuti, 
da bomo Slovend primaknili 
levji d d e ž k rešitvi Darfiirja. 
Živdjenje pri nas opiše kot la-
godno; "Razen tega pa imate 
izredno razvit humanitarni 
čut do soljudi. Ta čut bo Slo-
vence potisnil v vrh solidar-
nosti v Evropi, le zavedati se 
morate, kaj vse premorete." 
Po njegovem premoremo ve-
liko. Prihaja iz puščave, po-
zna le poletje i n zimo, v obeh 
primerih suho, brez vode. In 
se nasmehne: v Slovenijo 
sem prišd poleti in je deževa-
lo, tu sem pozimi i n dežuje. 
"Vaš mir se lahko z vašo po-
močjo i n pomočjo medna-
rodne skupnosti razširi tudi k 
nam," pove Jammous. 

Te besede, a obrnjene, je 
lani povedal tudi Križnar. 
Namreč, ustavimo nasilje v 
Darfurju, preden pride k 
nam. Preden se pri nas za-
čne vojna za vodo. Kar bo, 
glede n a podnebne spre-
membe, lahko zelo hitro. 
Slovenija in Gorenjska vodo 
ima. Ne bi si ždeli, da bi mo-
rali imeti slovenskega Suld-
mana. Vojaka, ki nikoli ne 
nosi orožja. Bojuje se brez iz-
streljenega strela, z otožni-
mi, melanholičnimi očmi. 
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DEDIŠČINA Razgledi 

Mag. 
Nild Leben na 

njen protest ob 
rušenju 

Stohrove vile 
do danes ni 

odgovoril še 
nihče, čeprav 

ga je poslala na 
Ministrstvo 
za kulturo, 

na Ministrstvo 
za notranje 

zadeve, 
na SAZU in 
še drugam. 

4 12. Stran 

domačini pa so ga poimeno-
vali Stohrova vila. Slovenci 
ga premalo poznamo, kljub 
temu da je bU izjemno nada-
rjen umetnik in soutemelji-
telj diinajske secesije. Svojo 
umetniško pot sta skupaj za-
stavila z Gustavom Klimtom, 
toda Stohr je med secesioni-
sti predstavljal univerzalnega 
umetnika: bil je tudi nadar-
jen pesnik in pisatelj, odličen 
glasbenik in skladatelj. Po-
svečal se je študijam in ski-
cam človeškega telesa ter 
motivom iz literarnega in 
glasbenega sveta. Bil pa je se-
veda tudi krajinski slikar. Ne-
nehno delo ga je izčrpavalo, 
in ko je preko svoje sestrične 
Friederike Tiermann odkril 
Bohinj, je postal zanj pribe-
žališče za sprostitev in 
ustvarjalni navdih. Friderika 
je imela v najemu hotel Sv. 
Janez ob Bohinjskem jezeru, 
kjer je slikar najprej bival in 
kasneje se je z njo tudi poro-
čil. V ateljeju, ki si ga je zgra-
dil na Koku blizu hotela, je ti-
skal tudi grafike, ukvarjal pa 
se je še z drugimi načini ti-
skanja. Vila je bila opremlje-
na z imenitnim pohištvom, 
ki ga je najprej zasnoval sam, 
izdelano pa je bilo v sodelo-
vanju z dunajskim arhitek-
tom Josefom Hofl5nannom. 
Zaradi svoje vsestranske na-
darjenosti in izobraženosti je 
bil izredno priljubljen gost v 
raznih umetniških krogih. 
In tudi njegova vila ob Bo-
hinjskem jezeru je postala 
središče tedanjega umetni-
škega dogajanja. K njemu so 
se zgrinjali najslavnejši av-
strijski arhitekti, slikarji in 
tudi drugi umetniki tistega 

časa. Veliko je hodil po bo-
hinjskih hribih in prav tu so 
nastajale njegove zimske 
krajine, nočni pejsaži pod 
zvezdnim in luninim nelx)m 
itd. V Bohinju se je spoprija-
teljil z bohinjskim slikarjem 
Valentinom Hodnikom in 
po nj imem delu sodeč je bil 
tudi Hodnikov vzornik. V 
Bohinju se je seznanil tudi s 
slikarko Elzo von Obereig-
ner, takrat še Kasd von Traun-
stat (materjo slikarke in 
kiparke Lize Hribar) , ki je 
bila leta 1 9 0 8 tu na počitni-
cah. Podaril ji je več svojih 
grafik in prav njeni nasledni-
Id bi bili pripravljeni odstopi-
ti gradivo za njegovo spo-
minsko sobo. Tudi nekateri 
Bohinjci hranijo gradivo, ki 
bi sodilo tja. Ob stoletnici 
dunajske secesije { 1997) so 
v njegovem rojstnem kraju 
St. Poltnu, v gradu Potten-
brunn, odprU obsežno raz-
stavo. kjer je osrednje mes-
to pripadalo prav Ernstu 
Stohru. Zvedeli smo, da je v 
depojih shranjenih še naj-
manj štiristo skic Bohinjske-
ga jezera. Skupaj z Gorenj-
skim muzejem smo načrto-
vali, da bi to razstavo prepe-
ljali v Kranj, toda prevoz in 
zavarovalnina bi presegla vse 
finančne zmožnosti muzeja. 

Omenit i moramo, da so 
Stohra poznali tudi kot izred-
no čutečega in sannaritanske-
ga človeka. Iz Bohinja se je 
vračal v svoj rodni St Polten, 
kjer je s presledki skoraj celo 
desetletje najprej požrtvoval-
no negoval svojega strica in 
učitelja Ludvika, nato svojo 
mater in nazadnje še očeta. 

V i . svetovni vojni je Bo-
hinj postal etapno območje 
Soške fi^onte, v hotelu se je 

nastanila vojaška komanda, 
mimo Stohrove vile pa so se 
valile t rume vojakov. H u d 
trušč je povzročala tudi oz-
kotirna vojaška konjska že-
leznica, k i so jo sicer kasneje 
elektrificirali, a je prav na 
Koku imela svoje izogibališ-
če. Prav tam se je nekoč pre-
vrnil v jezero tren, poln gra-
nat in minometnih min, ki 
so ga vojaSke oblasti pustile 
kar v jezeru. To naj b i bil 
kasneje v ljudskem izročilu 
tisti potopljeni vlak v Bohinj-
skem jezeru. Tako je bil 
uničen idilični mir, ki ga je 

Stohr tako zelo potreboval za 
svoje zdravje in ustvarjanje. 
Zapadel je v globoko depre-
sijo in 1 . 1 9 1 7 si je vzel življe-
nje v domači kuhin j i v St. 
Poltnu. 

Lansko leto je 1. nov. mini-
lo 9 0 let od njegove tragične 
smrti in na njegovi vili ob je-
zeru bi m u lahko postavili 
spominsko ploščo, a so letos 
obeležili njegov spomin 2 
rušenjem njegovega druge-
ga doma, ki je predstavljal 
poleg hotela Sv. Janez ob Bo-
hinjskem jezeru pomemben 
spomenik v zgodovini bo-

hinjskega turizma in kultu-
re. Stohr je narisal enega pr-
vih bohinjskih turističnih 
prospektov za hotel, k i so ga 
partizani med vojno požgali. 
Žena Friderika se je med 2. 
svetovno vojno vrnila v rodni 
Melk, kjer sta z Emstom 
tudi pokopana. S seboj je od-
peljala samo nekaj dragoce-
nega pohištva in slik, vse 
ostalo pa se je po znani po-
vojni zgodbi znašlo v najraz-
ličnejših rokah. 

Že po 1 . svetovni vojni je 
bil pri nas akademski slikar 
Emst Stohr zamolčan, po 
drugi pa sta sploh m o r ^ a 
utoniti v pozabo oba zakon-
ca, ambasadorja Bohinja in 
pobudnika bohinjskega tu-
rizma ter vsestranske kultur-
ne ustvarjalnosti. Oba spo-
menika stavbarske kulturne 
dediščine: Sv. Janez ob Bo-
hinjskem jezeru in vila na 
Koku pa sta doživela podo-
bno žalostno usodo. 

Mag. Niki Leben na njen 
protest ob rušenju Stohrove 
vile do danes ni odgovoril še 
nihče, čeprav ga je poslala 
na Ministrstvo za kulturo, 
na Ministrstvo za notranje 
zadeve, na S A Z U in še dru-
gam. Celotno zadevo je pre-
dala inšpekcijskim službam 
in upajmo, da bodo vsaj zdaj 
na Zavodu v Kranju sklicali 
kak strokovni kolegij, kjer se 
bodo posuli s pepelom. Na-
črt za novo stavbo bi moral 
vsaj po zunanjosti spomi-
njati na umetnikovo in 
prav bi bilo, da bi se m u od-
dolžili tudi s skromno spo-
minsko sobo in ploščo, ki bi 
opozarjala mimoidoče na 
pomembno in bogato obdo-
bje v kul turni preteklosti 
Bohinja. 
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M A R J E T A S M O L N I K A R 

Se nekaj ur in prišli bonu) do 
konca. LeU^jega leta, seveda. 
Bilo je vs^a po nekaj; bilo je 
nekaj dobrega, nekaj slabega in 
nekaj srednjega. Po teh merilih 

je bilo torej iztekajoče se leto 
takšno kot vsako drugo: nič po-
sebnega. 

Vzorčen primer vsakega po 
nekaj je, recimo, šentviški pre-
dor. Dobro je že samo dgstvo, 
da "SO ga odprli, saj promet iz 
Ljubljane proti Gorenjski in 
obratno zdaj teče neprimerno 
hitnje kot takrat, ko predora še 
ni bUo. Prava sramota, in sicer 
ne samo za S.CT ter Dars, pač 
pa za vso državo je bila, ko so 
predor po nekaj urah obratova-
nja na vrat na nos zaprli. Zdaj 

je situacija, vsaj kar se Šentvi-
škega predora tiče, na meji 

med dobrim in slabim, saj 
stvari uradno še vedno niso 
povsem urgene. 

Po svoje spadajo v kontekst 
vsakega po nekaj tudi Maijeti-
ca Rupel in njene metk. Če od-
mislimo uporabno vrednost sa-
mih metel, je dobro že to, da so 
organi pregona (opogumljeni s 
četico raziskovalnih novinar-

jev) soprogo nekdanjega zuna-
njega ministra in zdajšnjega 
posebnega odposlanca vladne-
ga predsednika Dimitrija Ru-
pla ulovili injlagranti, se pra-
vi, z metlami v roki. Pri tem je 
bilo domnevno sporno menda 
samo to, da je im^rmmna go-
spa metle tlačila v prtljažnik 
avtomobila, kije v lasti države 
in ne, na primer, njenega so-
proga. 

V deželici pod Alpami je bil 
pripetljaj z metlami nedvomno 
eno najodmevnejših odkritih 
domnevno inkriminiranih de-

janj v iztekajočem se letu. To 
je, milo rečeno, skrajno smeš-
no. (Do neke mere in pogojno 
rečeno pa celo ponižujoče.) 

Človek, ki v srčiko dogaja-
nja bodisi nima vpogleda bo-
disi ga ne zanima, bi upravi-
čeno sklepal, da so v Sbveniji 
(kot urejeni in stabilni državi 
Evropske zveze) vsi veliki kri-
minalci, če že ne za rešetka-
mi, pa vsaj na zatožni klopi 
in da se sloveriski kriminalisti, 
protikorupcijska komisija 
Draga Kosa, tožilci in - ne na-
zadnje - tako imenovani raz-
iskovalni novinaiji nimajo več 
z ničimer drugim ukvarjati 

kot s kuijimi tatovi. Velika po-
mota. Resnica je takšna, da se 
z velikimi ribami, se pravi z 
organiziranim kriminalom, 
ki nedvomno sega tudi v poli-
tične vrhove (in pelje med dru-
gim skozi šentviški predor), 
sploh še nihče ne ukvarja. 

Vsekakor ima vladni pred-
sednik Borut Pahor veliko pri-
ložnost stvari obrniti v pozitiv-
no smer in se, na primer, orga-
niziranega kriminala lotiti s 
prave strani in na pravi način. 
Na pravi način med drugim 
pomeni, nikomur pogledati 
skozi prste. Niti režiserjem afe-
re z orožjem na mariborskem 
letališču. 

Če se bo vladni predsednik 
Borut Pahor v prihodnjem 
letu in v svojem mandatu na-

sploh resno spravil nad orga-
nizirani kriminal v Sloveniji, 
bo med vsemi dosedanjimi 
predsedniki slovenskih vlad 
nedvomno posebnež. V pozi-
tivnem smislu, kajpada. (Re-
ševanja gospodarske krize, de-
nimo, bi se vsak vladni pred-
sednik lotil bolj ali manj ena-
ko.) Po drugi strani pa je res, 
da bo Borut Pahor kot pred-
sednik vlade ekskluziven tudi 
v primeru, če bo med tako 
imenovane izbrisane držav-
ljanstvo razdelil brez kakrš-
nih koli uradnih meril in do-
movinske zavesti. 

No,ja, pustimo se presene-
titi. Da bi Borutu Pahorju 
uspelo rešiti mejo v Piran-
skem zalivu, pa kljub vsemu 
malce dvomim. 
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Raje bi odšel pred krizo 
Dušan Kveder je bil leta 2002 ustanovni direktor podjetja Savatech, v teh dneh pa se po 36 letih v 
Savi odpravlja med upokojence. 

B O Š T J A N B O G A T A J 

Du5an Kveder je Ljubljan-
čan, v Savo je prišel iz več 
razlogov. Tudi njegova žena, 
Kranjčanka, je bila zaposlena 
v Savi, spoznala sta se na fa-
kulteti. Dolga leta je vodil 
proizvodnjo avtomobilskih 
pnevmatik, v zadnjih letih 
druge gumene izdelke. "Vsa 
leta smo odUčno poslovali, 
letošnje rezultate bo nekoli-
ko težje gledati," pravi. 

Skozi vrata kranjskega pod-
jetja Sava ste prvič vstopili 
leta 1971. Kako je bilo takrat? 

"Sava je bila pred skoraj šti-
rimi desetletji veliko podjetje, 
pogled na Savo z današnjimi 
očmi pa kaže, da je bila nepri-
merljivo manjša. Že takrat pa 
so bili odnosi v podjetju pra-
vi, kljub samoupravljanju, z 
enim prvih delavskih svetov v 
takratni Jugoslaviji. Tako 
sem prišel v organizirano 
podjetje, kjer smo vsi točno 
vedeli, kaj moramo delati. 
Kasneje smo s Semperitom 
prišli do visoke tehnologije, 
od njih smo pridobili veliko 
znanja. Po točno 25 letih se je 
zgodba oziroma pogodba s 
Semperitom zaključila." 

V a m je bilo leta 1998 žal, 
da je Semperit odšel? 

"V 70. letih prejšnjega sto-
letja je bil Semperit izredno 
močan in bi lahko celo kupil 
Contintal, nato pa se je zgod-
ba zasukala in sredi 80. je 
slednji kupil Semperit. To se 
v našem podjetju ni poznalo 
neposredno, drži pa, da smo 
se z Avstrijci (Semperitom) 
izredno dobro razumeli, raz-
vili celo prijateljske vezi. So-
delovanje je bilo uspešno, 
celo krize po razpadu Jugos-
lavije in izgube trga za števil-
na slovenska podjetja nismo 
čutili. Leta 1992 se naša pro-
izvodnja ni zmanjšala, na-
sprotno, uvedli smo četrto iz-
meno in izvažali še več." 

Vprašanje se je bolj nanašalo 
na to, da ste z vstopom Good-
yeara izgubili proizvodnjo 
avtomobilskih pnevmatik, ki 
je bila dolga leta 'vaša'. 

"Drži. Leta 1988 sem pre-
vzel vodstvo proizvodnje av-
tomobilskih pnevmatik Sava 
Semperit in desetletje, do 
Goodyeara, bil glavtu direk-
tor. Nemški Continental je 
menil, da nas bo kupil za 
smešen denar, kar nam je 
bilo pod častjo oziroma, kot se 
lepo po gorenjsko reče, zafiž-
magalo se nam je. Začeli smo 
se ozirati po drugih partner-
jih, v igri je bila tudi samostoj-
na pot Goodyear se je izkazal 
za pravo odločitev. Dejansko 

so Američani vložili toliko, 
kot so takrat sklenili, ali celo 
več. V Kranju deluje ena naj-
uspešnejših tovam v Evropi 
in menim, da ni nikomur žal. 
Proizvodnja avtomobilskih 
pnevmatik se lahko primerja 
s proizvodnjo avtomobilov; 
sam pravim, kjer hodijo sloni, 
prostora za miške ni. Sava je 
bila v globalnem svetu proiz-
vodnje pnevmatik miška. To 
smo pravi čas videli in se po-
dali na skupno pot z Američa-
ni. Ekipa z Bohoričem se je 
pravilno odločila in se to jasno 
kaže tudi danes." 

Tako ste priložnost za nove 
izzive v gumarstvu dobili 
tudi vi. Ne s pnevmatikami, 
ampak drugimi izdelki. 

"Moja zgodba z Goodyea-
rom se takrat še ni končala. 
Slabi dve leti sem bil vodja 
proizvodnje pnevmatik v Kra-
nju, ko je bilo lastništvo še 
mešano. Pri 54 letih so me 
poslali na šolanje, po nekaj 
mesedh pa sem povedal, da 
se tega ne grem več, in se dal 
na razpolago domačim gu-
marskiin lastnikom. P o k a -
la se je priložnost, da organi-
ziram preostalo gumarsko in-
dustrijo v slovenskih rokah. 
Leta 2002 je bil ustanovljen 
Savatech, kjer smo nekatere 
programe ukinili, druge pa 
začeli pospešeno razvijati. To 
ni šlo na račun zaposlenih, 
čeprav se je število delavcev 
za malenkost zmanjšalo." 

Poleg Savatech je Sava usta-
novila tudi d n ^ podjetja. 

"Hkrati smo v Kranju usta-
novili še Sava Schafer s pro-
izvodnjo valjev za papirno in-
dustrijo, v Zagrebu pa kupili 
podjetje za proizvodnjo va-
ljev za tiskarsko industrijo. 
Leto kasneje smo na Ptuju 
ukinili proizvodnjo zračnic. 
Proizvodnja je bila povsem 
nerentabilna, zato smo se 
preusmerili na gumeno teh-
nične izdelke in je danes to 
podjetje celo uspešnejše kot 
podjetje v Kranju. Z ruskim 
partnerjem smo lani ustano-
vili podjetje SavaPro, kjer 
smo 6o-odstotni lastnik, v 
Rusiji v mestu Jaroslavl pa je 
bilo ustanovljeno podjetje 
SavaRus. Letos so začeli pro-
izvodnjo profilov za gradbe-
no industrijo, žal kako leto 
prepozno, ko se v svetu že 
pozna gospodarska kriza." 

Tudi v Kranju imate vrsto 
zanimivih programov. 

"Tudi v Kranju proizvaja-
mo profile, transportne trako-
ve, pnevmatike za mala pre-
vozna sredstva, kot so skuter-
ji, gokarti, mopedi in indu-
strijska vozila, še vedno Sava-

Dušan Kveder. "Savatech je bil izredno uspešen, številke 
poslovanja v letu 2008 pa je nekoliko težje gledati." 

tech proizvaja majhne pnev-
matike, zato marsikdo še ved-
no meni, da proizvajamo tudi 
pnevmatike za avtomobile. V 
našem programu je tudi pro-
gram print - plošče za ofi&etni 
tisk, s programom Eko pa za-
polnjujemo trg z izdelki za za-
ščito in reševanje, za naravne 
nesreče, gasilce, za sanacijo 
cevovodov pod zemljo. Naš je 
tudi program proizvodnje 
zmesi oziroma dastomerov, 
ki jih ponujamo tudi trgu..." 

Ali lahko rečete, da kljub 
gospodarski krizi podjetje 
zapuščate v dobri kondidji? 

"Lani in vsa leta od leta 
2002 se je prodaja poviševa-
la povprečno za 12 odstotkov. 
Od letošnjega poletja naprej 
pa se je zgodilo, kot bi nekdo 
obrnil gumb na stikalu in bi 
naročila močno padla. Če-
prav se ni nič spremenilo! 
Surovine so se še oktobra 
dražile, povpraševanje pa se 
je nižalo. T e ^ o je refi. kaj se 
bo zgodilo, december bo ver-
jetno slab in lahko pokvari 
rezultat, vendar bomo ostali 
na pozitivnem. Kljub temu 
bo to velika sprememba, gle-
de na lani. Savatech je bil iz-
redno uspešen, številke po-
slovanja v letu 2008 pa je ne-
koliko težje gledati." 

V a m je žal, da niste odšli 
leto prej? 

"Občutek bi bil zagotovo 
boljši. Moral bi oditi lani, 
vendar je naslednik odšel le 
mesec pred nastopom fimk-
cije. Tako sem vskočil še za 
leto, poiskali smo novega na-
sledriika, ki bo skupaj s kole-
gico vodil podjetje naprej." 

Gumarsko podjetje potre-
buje multidisciplinarno 
znanje, od kemije, strojni-
štva do ekonomije... Ali gu-
marska industrija še privla-
či ljudi tako kot v časih, ko 
ste vi prišli v Savo? 

"Ne poznamo težav s pri-
dobivanjem strokovnega ka-
dra, saj je delo zelo zanimi-
vo. Potrebujemo tako eko-
nomsko izobražen kot teh-
nični kader. Celo tisti, ki se 
odločijo za odhod iz našega 
podjetja, m i kasneje povedo, 
da smo zelo dobro organizi-
rani in j im je žal. Nekaterim 
smo omogočili tudi vrnitev. 
Delo je zanimivo, saj smo 
mednarodno podjetje, izva-
žamo tri četrtine proizvod-
nje v skoraj 80 dr&v sveta, 
strokovno vodimo tudi trgo-
vino Poslovne skupine Sava 
z enotami v Združenih drža-
vah, Nemčiji, na Poljskem, 
Češkem, v Angliji, Italiji rn 
Rusiji pa poslujemo prek 
predstavništev. Naše proiz-
vode lahko najdemo po 
vsem svetu. Če nas kriza le-
tos ne bi tako prizadela, bi šli 
z velikim tempom naprej, 
tako pa so načrti nekoliko za-
maknjeni." 

Ste Ljubljančan, ki se je 
pred dolgimi leti odločil za 
Savo v Kranju. Kako to? 

"Sem diplomirani kemij-
ski tehnolog, na fakulteti 
sem spoznal ženo in ji sledil 
v Kranj. Oba sva bila vso de-
lovno dobo v Savi. Ni mi žal, 
Kranj je prijetao mesto, so-
delavci so postali moji prija-
telji, ki so nadomestili študij-
ske. Tako se je vse dobro iz-
teklo." 

Dvajset let 
podjetja Jamnik 
v grafičnem embalažnem podjetju Jamnik so 
praznovali dvajsetletnico delovanja. Praznovali 
so tudi selitev podjetja v nove prostore in 
zaključek modernizacije proizvodnje. 

M A J A B E R T O N C E L J 

Medvode - Sredi decembra 
so v grafično embalažnem 
podjetju Jamnik iz Medvod 
praznovali dvajset let delova-
nja. Podjetje s 46 zaposleni-
mi je eden večjih ponudni-
kov razvoja tiska, lakiranja, 
foliotiska, izsekovanja, pre-
ganja, kaširanja in lepljenja 
embalaže v Sloveniji. 

Začetki podjetja segajo v 
leto 1988, ko so v Pimičah 
odprli popoldansko obrt na 
področju dodelave karton-
ske embalaže. Nadaljne šir-
jenje in modernizacija pro-
izvodnje pa je zahtevala več-
je prostore. "Leta 1995 smo 
se preselili v Medvode na 
Gorenjsko cesto, a so tudi ti 
prostori kmalu postali pre-
majhni. Nove v velikosti šti-
ri tisoč kvadratnih metrov 
smo kupili v nekdanji tovar-
ni Tekstilna v Medvodah i n 
dogradili še pisarniške pros-
tore. Leta 2 0 0 7 smo sem 
preselili proizvodnjo, pred 
kratkim pa še upravo in re-

žijske službe," je povedal 
Ludvik Jamnik, lastnik pod-
jetja, ki skoraj polovico iz-
delkov proda na tuji trg, pre-
ostalo pa domačim kupcem. 
Poleg praznovanja dvajset-
letnice i n selitve v nove 
prostore so v podjetju proiz-
vodnjo tudi modernizirali. 
"Tehnološko smo sodobno 
opremljeni in konkurenčni 
tovrstnim evropskim pod-
jetjem. Kupili smo nov ti-
skarski stroj in lepilno lini-
jo. Vrednost projekta mo-
dernizacije opreme je tri 
milijone evrov, nekaj smo 
dobili tudi evropskega de-
narja. Naša naloga sedaj je 
notranje urejanje, poveča-
nje produktivnosti. Menim, 
da imamo tu vsaj dvajset od-
stotkov rezerv. Namen je 
organizirati tudi proizvod-
njo v polnih treh izmenah," 
je na kratko vizijo podjetja 
pojasnil Jamnik, ki verjame, 
da jim bo z okrepljenim no-
vim vodstvom na čelu z no-
vim direktorjem Matjažem 
Bergantom to tudi uspelo. 

Ludvik Jamnik, lastnik grafično embalažnega podjetja 
Jamnik, pri novem tiskarskem stroju 
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KRATKE NOVICE 

LJUBLJANA 

Koledar traktorjev pri Kmečkem glasu 
Pri časopisno založniškem podjetju Kmečki glas so tudi le-
tos izdali koledar z motivi traktorjev. Koledar meri 50-krat 50 
centimetrov in je s fotografijami različnih traktorjev prava 
paša za oči za vse ljubitelje sodobne tehnike. V maloproda-
ji stane 6,60 evra. M. C. 

LJUBLJANA 

Sredstva za melioracijske s isteme 
Prejšnji teden je davčna uprava začela s pošiljanjem odločb 
za odmero sredstev za vzdrževanje in redno delovanje me-
lioracijskih sistemov za leto 2008. V odmero so vključeni 
204 hidromelioracijski sistemi, za njihovo vzdrževanje naj 
bi zbrali okoli 590 tisoč evrov. Obveznosti za odmero 2008 
bodo morali zavezanci poravnati do 6. februarja 2009 
oziroma do datuma na posamezni odločbi o odmeri nado-
mestila. Zavezanci so fizične in pravne osebe kot lastniki in 
zakupniki kmetijskih zemljišč. V letošnjo odmero je 
vključena celotna Slovenija, razen osrednjega dela in 
Gorenjske. M. C . 

KRANJ 

Samo še danes za ekološko kmetovanje 
Danes, 31. decembra, se izteka rok za prijavo v kontrolo eko-
loškega kmetovanja. Kmetje se morajo prijaviti pri enem od 
treh imenovanih in akreditiranih organizacij za kontrolo in 
certificiranje ekološke pridelave oziroma predelave kmetij-
skih pridelkov oziroma živil. Kontrolo opravljajo na Inštitu-
tu za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru, na Inšti-
tutu za kontrolo in certifikacijo v Mariboru in v Bureau Veri-
tas v Ljubljani. Podrobnejše informacije o ekološkem kme-
tovanju so na voljo na spletnih straneh Ministrstva za kme-
tijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Agencije Republike Slove-
nije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). M. C. 

Zbornico čaka veliko dela 
P r e d s e d n i k K m e t i j s k o g o z d a r s k e z b o r n i c e S l o v e n i j e Ciri l S m r k o l j je n a k a z a l s m e r n i c e d e l o v a n j a v 

p r i h o d n j e m letu in ukrepe z a p r e m a g o v a n j e recesi je. 

M A T J A Ž G R E G O R I Č 

Ljubljana - Vodstvo Kmetij-
sko gozdarske zbornice Slo-
venije je ob zaključku leta 
predstavilo načrte dela za pri-
hodnje leto, ko bo zbornica 
zaradi manjših sredstev čla-
narine skušala doseči, da 
bodo njeni člani bolj zado-
voljni. Kot je povedal letos 
poleti izvoljeni novi predsed-
nik Ciril Smrkelj, se je med 
drugim že dvakrat srečal z 
novim kmetijskim minis-
trom Milanom P<^čnikom, 
s katerim sta govorila pred-
vsem o nekaterih odprtih za-
devah, med drugim o obvez-
nostih ministrstva do zborni-
ce. 

V okviru sveta KGZS je bil 
že sprejet program dela zbor-
nice in voljenih organov ter 
programi in finančni načrti 
vseh osmih kmetijsko goz-
darskih zavodov. V nasled-
njem letu bodo v zbornici 
morali več narediti za do-
stopnost storitev za člane, ki 
med drugim vključuje karti-
co zaupanja, skupaj s kmetij-

Naš otrok 
Praktični priročnik za starše 

Vodstvo Kmetijsko gozdarske zbornice: predsednik Ciril Smrkolj (desno) in v. d. direktorja 
Igor Hrovatič 

skim ministrstvom in slo-
venskimi zavarovalnicami 
pripravljajo projekt zavaro-
vanj v kmetijstvu. Pripravlja-
jo se tudi na izvajanje kmetij-
ske politike v prihodnjem 
letu, da bodo do 5. marca, ko 
se začne kampanja, kmetij-
ski svetovalci ustrezno pri-
pravljeni. 

Smrkolj je spregovoril tudi 
o recesiji, ki predstavlja res-
no težavo tudi za slovensko 
kmetijstvo, zadružništvo in 
predelovalno industrijo; v 
zbornici so bili presenečeni, 
ko so nekateri politiki in ma-
kroekonomisti- izjavili, da 
posledic za kmetijstvo ne bo. 
Po Smrkoljevem mnenju je 
kmetijstvo določeno recesijo 
doživelo že v zadnjih letih, 
ker so se vhodni stroški po-
večevali, odkupne cene pa so 
stagnirale, oziroma v zad-
njem obdobju začele padati. 
"Pri vladnih tikrepih od vla-
de pričakujemo več na po-
dročju davčne zakonodaje v 
smislu zniževanja obreme-
nitev lastnikov kmetijskih 
zemljišč in gozdov, na po-
dročju sodalnih transferjev, 
kjer je treba stvari spremeni-
ti, še posebej v primerih na-
ravnih nesreč, zaostrenih 
tržnih razmer," je dejal Smr-
kolj in izpostavil tudi potre-
bo po prestrukturiranju 
kmetij in usmerjanju v tržno 
zanimivejše oblike pridelave 
in povečevanje produktivno-
sti, hkrati pa bo treba več sto-
riti tudi pri prometu s kme-
tij skimi zemljišči, da bi prišli 

GG 
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do večjih obratov in manjše 
razdrobitve parcel, s čimer bi 
zmanjšali stroške pridelave 
in predelave. Na področju 
pridelave zbornica pričakuje, 
da bosta vlada in kmetijsko 
ministrstvo namenila večji 
pomen samooskrbi s hrano, 
v zbomid pa se bodo v večji 
meri zavzemali za kakovost 
pridelkov in vamo hrano, ob 
tem pa tudi za skrajšanje trž-
nih poti od njive do mize in 
ekološko kmetijstvo. 

Agendji za kmetijske trge 
in razvoj podeželja so v zbor-
nid predlagali, da se natanč-
no izdela protokol priprave 
in sprejemanja lu-edb in 

bazo; tudi informiranje kme-
tov s strani agencije naj bi 
bilo bolj popolno. V zbornici 
pričakujejo, da bo aplikadja 
za vnašanje vlog za izplačila 
pravočasna in da bo preizku-
šena. Na ta način bi se lahko 
izognili pritožbam, ki bi jih 
morali reševati hitreje. 

Glede prostovoljnega Član-
stva v zbomid Smrkolj oce-
njuje, da neobvezno članstvo 
ne bi bilo smiselno, saj se po 
izkušnjah v nekaterih drža-
vah, v zbornice prostovoljno 
vključujejo predvsem veliki 
kmetje, posledično pa se od-
ločitve sprejemajo pretežno 
po njihovi volji. Zaradi zniža-

Ciri] Smrkol j je tudi pojasnil, zakaj se je Idjub dru-

g a č n i p r e d v o l i l n i o b l j u b i odloči l , da bo f u n k c i j o 

predsednika zbornice opravljal profesionalno. Po pre-

vzetju funkci je je ugotovil, da je v organizacij i zbor-

nice, Id je pod prejSnj im vodstvom kazala podobo ure-

jenosti, vel iko n e r e š e n i h težav, k i zahtevajo celovit 

pristop k delu. N a vprašanje, al i se ni za profesional-

no opravljanje funkci je odločil zaradi dobre plače, je 

razkri l podatek o svoji plači, ki znaša bruto 4 2 0 2 evra 

oz iroma neto 2 5 6 2 evrov, kar ustreza 57. p l a č n e m u 

razredu z a javne uslužbence. 

hkrati pričakujejo, da bo iz-
vajanje poenostavljeno in da 
bo čim manj vplivalo na de-
lovanje kmetij. Hkrati so 
predlagali dodatno izobraže-
vanje svetovalcev, da bodo 
lahko sodelovali z agencijo 
pri odpravljanju administra-
tivnih napak in da bi imeli 
večji dostop v podatkovno 

nja članarine bo zbornica 
imela približno za 310 tisoč 
evrov manj prihodkov v letu 
2010, saj je proračun za pri-
hodnje leto že sprejet. Ta iz-
pad za skupni proračun 
zbornice, ki znaša okoli 30 
milijonov evrov, bo nado-
meščen s prihodki iz drugih 

LJUBLJANA 

Izšel je katalog bikov 2009 
Pri Kmetijskem inštitutu Slovenije je izšel Katalog bikov rja-
ve, lisaste, črno-bele, cikaste in mesnih pasem za osemenje-
vanje v Sloveniji za leto 2009. V katalogu so prve informaci-
je o primernosti plemenjakov glede na usmeritev reje z gra-
fično oznako golide in klavne polovice..Katalog prikazuje re-
zultate vseh testiranj za izbrane bike, tudi negativne, hkrati 
pa so bila testiranja opravljena v naših razmerah in so zato 
rezultati zanesljivejši. M. C. 
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NOVOLETNI HOROSKOP ~ 1 9 

Leto 2009 je po kitajskem horoskopu v znamenju bivola oziroma niu In simbolizira napredek, dosežen s pogumom in delavnostjo. Kot pravi stari pr^ovor, kdor seje, ta žanje. Nadeli si bomo jarem 
odgovornosti in ne bomo pričakovali uspehov brez zavestno vloženega truda. Je tudi čas za urejanje družinskih zadev in vzpostavljanje določenega reda v okolici. Ure, ki jim vlada bivol, so od 1 in 3, 
njegov letni čas je zima. Element je voda in njegovo ustrezno znamenje je kozorog. Nesporazumi bodo posledica nepopustljivosti pri podrobnostih in pomanjkljive komunikacije. Čas nikogar od nas ne 
čaka, včeraj je preteklost, danes si ustvarjamo prihodnost in manj bo trikov, spletk in bližnjic, večji bodo na£l uspehi. 

Oven p n 
(21. 3. - 20.4.) M Š 

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujamete; lev, tehtnica, ko-
zorog 
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: zmaj 
Element c^enj 
Vodilni planet Mars 
Kamen: ametist 
Kovina: jeklo, železo 
Barva: rdeča 
Prednosti: samozavest, odgo-
vornosti, delavnost 
Slabosti: trma, nepremišljenost 
Značilna lastnost pogum 

V vaSe življenje prihaja veliko 
sprememb in imeli boste obču-
tek, kot da se to ne dogaja vam. 
Vso svojo energijo boste usme-
rili k svoj im ciljem in nizali us-
peh za uspehom. Okolica bo 
vaše uspehe sprejemala in se 
veselila z vami. Čeprav vam bo 
šlo vse po načrtih, boste kljub 
vsemu neučakani. Nikar, saj se 
vam nikamor ne mudi. Osam-
ljenost bo le še grenak spomin, 
saj boste končno spoznali, da 
je ljubezen več, kot ste si kdaj 
hoteli priznati. Tudi finančnih 
težav ne boste imeli, saj vam 
bo denar sproti pritekal. Naj-
boljša družba vam bodo ljudje, 
rojeni v znamenju kozorogov 
in dvojčkov, škorpijonov pa se 
izogibajte. Dober dan bo četr-
tek, srečne številke so 7 , 1 2 , 1 3 , 
1 9 , 2 6 , 2 7 , 3 6 . Spremlja vas an-
gelska karta Rochelle: ker spo-
štujete i n sledite navodilom 
srca, se vam približuje blagi-
nja. 

Bik 
1 2 1 . 4 . . 21.5.) 

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujamete: devica, kozorog 
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: kača 
Element zemlja 
Vodilni planet Jupiter 
Kamen: zeleni smaragd 
Kovina: baker 
Barva: rožnata, zelena 
Prednosti: samostojnost, im-
pulzivnost 

Slabosti: vihravost, nepopustlji-
vost 
Značilna lastnost odvisnost 

Polni energije se boste podali 
nasproti novim ambidjam, če-
prav ne bodo vsi vašega mnenja. 
Zaradi drugih nikar ne upočas-
nite svojega tempa, s tem se bo-
ste naučili hoditi sami in biti sa-
mostojni. Poslovni partnerji vas 
bodo razočarali. Naredili st boste 
načrt in bili na koncu bolj pre-
tkani od njih. Za razna vlaganja 
imate najboljše obdobje v pole-
tnih mesecih, v jeseni pa vas ča-
kajo nove odgovornosti, ki jim 
boste kos. Včasih je treba malo 
več narediti za ljudi, ki jih ima-
mo radi. Nobena beseda ali deja-
nje ni samoumevno. Na to se 
sponmite, ko boste dobili obču-
tek. da se vam bližnji oddaljuje-
jo. Ljudje, rojeni v znamenju de-
vic, vas bodo prijetno preseneča-
li, strelci in levi pa razočarali. 
Dober dan bo ponedeljek, sreč-
ne številke so 3, 6, 7, 9, 20, 21, 
34. Spremlja vas angelska karta 
Izabela: da, zdaj je pravi čas za 
nove podvige. Dober rezultat bo 
sledil vašim pričakovanjem. 

Dvojček n i 
(21.5.-21.6.) H a l 
Znamenja, s katerimi se naj-
bdlj ujamete: tehtnica, vodnar 
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: konj 
Element zrak 
Vodilni planet Merkur 
Kamen: ahat 
Kovina: živo srebro 
Barva: rumena 
Prednosti: človekoljubje, l ju-
beznivost 
Slabosti; neodgovornost, lahko-
miselnost 
ZnačUiia lastnost odzivnost 

Uteho boste iskali v samoti, kljub 
temu da se dobro zavedate, da 
ima to zdravilo veliko stranskih 
učinkov, še posebej za vas, ki v 
družbi ljudi dozorevate in cvetite. 
Velikokrat se bojite, da so vaše 
želje prevelike, da bi se uresnifi-
le, in strah vam vzame še tisto 
upanje, ki ga imate v skriti rezer-
v i Zaupajte sebi in svoji intuiciji 
in se nikar ne pustite prepričeva-
ti ljudem, ki gledajo iz drugačne-
ga stališča. Pri poslovnih zade-
vah se vam obetajo dobre spre-
membe in nobena priložnost ne 
bo šla mimo vas. Glede čustev in 
same ljubezni imate najboljše 
obdobje celo leto, saj bodo metu-
lji plesali veseli ples. Cim več se 
zadržujte v družbi tehtnic in rib, 
z ljudmi, rojenimi v znaku raka, 
pa imejte zelo malo kontakta. 
Dober dan vam bo torek, srečne 
številke so 2, 5, 6, u, 13,16, 38. 
Spremlja vas angelska karta Kri-
stal: Verjemite i n zaupajte, kajti 
na obzorju je nekaj novega in do-
brega, čeprav tega še ne vidite. 

Rak 
[22. 6. - 22.7.) 

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujamete: škorpijon, ribi, lev 
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa; koza 
Element voda 
Vodilni i ^ e t Lima 
Kamen; biser 
Kovina: srebro 

Barva: dimno siva, srebrno mo-
dra 
Prednosti; potrpežljivost 
Slabosti: naivnost, strahopet-
nost, nepremišljenost 
Značilna lastnost zvestoba 
Več poti vodi k dlju, zato se ne 
smete usmerjajti samo na eno. 
Kar je za nekoga čmo, je lahko 
za vas belo ali obratno. Ne zati-
rajte svojih idej. Vsaka stvar 
ima svoj čas in v letu 2 0 0 9 se 
boste končno naučili hiteti po-
časi. Poti, po katerih boste hodi-
li, ne bodo vedno ravne, a to ne 
pomeni, da ovinki niso prehod-
ni. Ker se boste potrudili, boste 
začutili srečo, ki ne bo samo 
prehodna, saj jo boste znali ob-
držati. Morebitna nesoglasja na 
poslovnem področju boste re-
ševali sproti i n se ne boste 
ustavljali ob malenkostih. Čus-
tveno najbolj srečni boste v me-
secu aprilu in ju l i ja Osebe, ro-
jene v znamenju škorpijonov, 
vam bodo stale ob strani, izogi-
bajte pa se dvojčkov in ovnov. 
Dober dan bo sobota, srečne 
številke so 3,15, 16, 20, 21, 23, 
35. SprentJja vas angebka karta 
Maja; v tem obdobju vašemu 
življenjskemu poslanstvu i n 
osebni rasti pomagajo šolanje, 
študij in izobraževanje. 

Lev i i ^ 
(23.7.-23.8.) mi 

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujamete: oven, škorpijon, 
vodnar 
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: opica 
Element ogenj 
Vodilni planet Sonce 
Kamen; rdeči mbin 
Kovina; zlato 
Barva; vse sončne barve 
Prednosti: radodamost, prisrč-
nost 
Slabosti: domišljavost, gospo-
dovalnost 
Značilna lastnost obilnost 
Čeprav boste imeli čez celo leto 
dela čez glavo, si boste vseeno 
znali vzeti zase pet minut časa v 
dnevu. Ker je to pravilen ritem, 
boste z uspehi zadovoljni, obe-
nem pa se bodo tudi vaši bližnji 
ob vas dobro počutili. Kolo živ-
ljenja je odvisno od vlaganja, 
prav tako, kot je mlin na veter 
odvisen od vetra samega. S svo-
jo močno energijo boste lahko 
precej vpLvali na druge. To še 
posebej izkoristite na delovnem 
mestu in pokažite vse svoje am-
bicije, ki so bile do sedaj skrite. 
V jesenskih mesecih boste čus-
tveno razdvojeni, poslušajte 
glas srca in vse vam bo jasno. 
Dobro se boste ujeli z vodnarji 
in malo manj s strelci. Dober 
dan vam bo ponedeljek, števil-
ke pa so 2 , 4 , 6, 22, 23, 28, 29. 
Spremlja vas angelska karta Va-
nesa: da bi se pravilno odločili, 
se vprašajte, katera pot vas k ci-
lju približa in katera vas še bolj 
oddalji. 

Devica V H 
(24,8. - 23.9.) mm 

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujamete: bik, kozorog 
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: petelin 
Element zemlja 
Vodilni planet Merkur 
Kamen: rdeče rjavi sardoniks 
Kovina: nikelj 
Barva: zelena, temno rjava 
Prednosti: redoljubnost, varč-
nost, temeljitost 
Slabosti: suhopamost, kritič-
nost 

Značilna lastnost natančnost 

Premagali boste različne straho-
ve in odgmili zaveso vsem dvo-
mom, ki so vas utesnjevali in 
vam preprečili, da si niste upali 
seči do zvezd. Ker ne boste dovo-
lili, da vam zadeve uidejo iz rok, 
se boste maksimalno potrudili 
za želene dlje in seveda uspeli 
Pred vami je leto dobre volje, 
smeha in prijetne družbe. V po-
mladnih mesedh imate tudi 
ugodno obdobje za zaljublje-
nost, pa naj bo to kaj novega ali 
pa utrditev starega. Vse bo odvis-
no samo od vas. Zelo pozitivno 
bo na vas vplivala potteba po več-
ji športni aktivnost Razbreme-
nili boste svoje utrujene možga-
ne in bili s tem zmožni videti 
lepši svet okoli sebe. Presenečali 
vas bodo nbi in kozorogi, tehtni-
ce pa jezile. Dober dan bo petek, 
srečne številke so 3 , 7 , 1 0 , 1 1 , 1 6 , 
17, 18. Spremlja vas angelska 
karta Oceana: ukfepajte. Ste v 
stiku z resnico, zaupati morate 
svojim občutkom in se ljubeče 
postaviti zase. 

Tehtnica B 9 
(24.9. - 23. io.) I B 

Znamenja, s katerimi se najbolj 
ujamete: dvojček, vodnar 
Ustrezno znamenje k i l a j s k ^ 
horoskopa: pes 
Element zrak 
Vodilni planet Venera 
Kamen; safir 
Kovina; baker 
Barva; različni odtenki modre 
Prednosti; predanost, simpatič-
nost 
Slabosti; nezvestoba, netočnost 
Značilna lastnost očarljivost 

Zadeve, ki so v resnid čisto pre-
proste, se vam bodo zapletale in 
kar nekaj časa boste iskali prave 
odgovore. Naučili se boste otre-
sti bremen in s tem tudi ne bo-
ste nalagali novih. Okoliščine, v 
katerih se boste znašli v pole-
tnih mesedh, vam ne bodo do-
puščale prevelikega zapravlja-
nja. Ko se boste tega zavedeli, 
vam bo za trenutek vzelo sapo 
in ne boste videli n o b e n ^ do-
brega izhoda. Neka tretja oseba 
vam bo priskočila na pomoč, ne 
da bi od vas kaj pričakovala. Na 
čustvenem področju se vam 
obeta preobrat, in ker dobro ve-
ste, kaj vam največ pomeni, od-
ločitev ne bo težka. Z devicami 
boste težko imeli skupen jezik, 
dvojčki pa vas bodo zabavali. 
Dober dan vam bo nedelja, 
srečne številke so 1, 8, 9, 20, 
24, 26, 27. Spremlja vas angel-
ska karta Frančiška: kaj si želite 
prav zdaj.' Vizualizirajte to in 
pojavilo se bo. Negativnost bo 
zavrla vaš napredek. 

Škorpijon 
(24. io - 22. n.) 

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujamete: rak, ribi 
Ustrezno znamenje k i t a j s k ^ 
horoskopa; prašič 
Element voda 
Vodilni jJanet Pluton 
Kamen; mavrični opal 
Kovina: železo 
Baiva: temno rdeča 
Prednosti: požrtvovalnost, pri-
jateljstvo 

Slabosti: trmoglavost, mašče-
valnost 
Značilna lastnost: idealizem 

V tem letu boste spoznali veli-
ko ljudi. Takih in dmgačnih, 
vmes pa bodo tudi novi, dobri 
prijatelji. Ker ste bili že več-
krat razočarani, so novi prija-
telji dobrodošli. Če se človek 
dovolj potrudi za odnose, je 
sposoben delati čudeže brez 
čarobne palčke. Pred vami so 
dobre poslovne spremembe, a 
kljub vsemu ne boste verjeli 
obljubam in se najprej prepri-
čali o ozadju. V ljubezni se bo-
ste postavili pred nepremag-
ljiv zid in s tem naredili težave 
tam, kjer jih sploh ni. Sreča je 
lahko prav skrivnostno skrita, 
a na koncu jo vidimo pred se-
boj, na dosegu roke. Zelo do-
bro se boste ujeli z zname-
n j e m raka, z ovni pa imejte 
č i m manj stika, le nujne stva-
ri. Dober dan je četrtek, sreč-
ne številke so 3, 9, 17, 18, 19, 
29, 33. Spremlja vas angelska 
karta Omega: zmaga! Vaša že-
lja se bo izpolnila. Nadaljujte 
z dobrim delom. 

Strelec | 1 | 
(23.11. - 21.12.) u i 

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujamete; lev, oven 
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa; podgana 
Element ogenj 
Vodilni planet Jupiter 
Kamen: topaz 
Kovina: aluminij 
Barva: vijolična, modra 
Prednosti: razsodnost, voditelj-
stvo, navdušenost 
Slabosti; hladnost, zavrtost, ne-
zaupljivost 

Značilna lastnost optimizem 
Preizkušali boste vse možne na-
čine, a vedno boste prišli do ena-
kega zaključka in sker, da vam je 
tako, kot je, še najboljše. Če je ne-
kaj dobro, to ne pomeni, da ne 
more trajati. Premalo znate izko-
riščati okoliščine, pri katerih se 
že od daleč vidi, da imate vse 
možnosti. Že kmalu v začetku 
leta boste v delovnem okolju 
ukrepali sami, saj vam bo dovolj 
vedno istih izgovorov. Nad iz-
idom boste zelo prijetno prese-
nečeni, saj se vam pozna tudi v 
denamid. Naldjučno srečanje bo 
imek) večje posledice, kot si bo-
ste sploh noislilL Ker se pa ve, da 
je vse z enim namenom, se pre-
pustite toku dogajanja. Ljudje, 
rojeni v znamenju devic, vara 
bodo dobra družba, levi pa vas 
bodo spravljali ob živce. Najboljši 
dan bo sreda, srečne številke so 1, 
2, 5 , 1 9 , 1 0 , 1 1 , 37. Spremlja vas 
angelska karta Grace in Antoni-
ja: če hočete pomagati ozdraviti 
določeno situadjo, s sočutjem 
poslušajte stališče druge osebe. 

K o z o r t ^ 

(22.12 - 20.1.) 

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujamete: oven, bik, devica 
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: Bivol 
Element zemlja 
Vodilni planet Satum 
Kamen: ametist 
Kovina: svinec 
Barva: čma in bela 
Prednosti: prizadevnost, vest-
nost 

Slabosti: ljubosumnost, hlad-
nost 
Značilna lastnost neomajnost 

Če boste samo razmišljali, kaj 
bi bilo lahko in kaj bi lahko na-
redili, se vam ne bo spremeni-
lo prav nič. Redko katera stvar 
se rešuje sama od sebe, zato 
boste morali počasi sprejemati 
odgovornosti. Na trenutke se 
boste bali, da niste naredili 
vsega oziroma dovolj za ures-
ničitev svojih želja. Brez pani-
ke, rezultati bodo kmalu vidni, 
vi pa zadovoljni in sproščeni. 
Kadar se boste čez leto slabše 
počutili, bo to zaradi premalo 
telesne aktivnost, ki bi j i lahko 
posvečali več časa. V ljubezni 
vas čaka kar nekaj presenečenj 
in večkrat boste ostali brez be-
sed. Največkrat bodo to osebe, 
rojene v znamenju bika in 
ovna. Z ribami imejte le nujne 
kontakte. Dober dan bo petek, 
srečne številke so 5 , 6 , 7 , 1 3 , 1 4 , 
13, 36. Spremlja vas angelska 
karta Tereza: odmor! Prezapo-
sleni ste bili s skrbjo za druge. 
Zdaj je čas, da se ustavite in 
poskrbite zase. 

Vodnar P | 
(21.1.-19.2.) mm 

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujamete: tehtnica 
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa; tiger 
Element zrak 
Vodilni planet Uran 
Kamen; akvamarin 
Kovina: aluminij 
Barva; turkizna 

Prednosti; prizadevnost, neod-
visnost 
Slabosti: površnost, nestanovit-
nost 
Značilna lastnost prijateljstvo 

Vse preveč ljubezen iščete da-
leč od sebe, potem pa ste vedno 
znova razočarani. Končno bo-
ste le spregledali resnico in svet 
bo postal lepši. V sredini leta se 
vam obetajo finančni podvigi, 
ki so povezani z vašimi pretekli-
mi vlaganji, in premišljevali bo-
ste, da bi zamenjali delovno 
mesto. Uspeh je zagotovljen. 
Ljudje, rojeni v znamenju strel-
ca i n tehtnice, vam bodo nese-
bično stali ob strani. Skoraj ved-
no ste prepričani, da morate 
biti sami za vse. S tem, ko se 
boste naučili svoja bremena 
razdeliti, boste lažje zadihali. 
Največje spremembe pričakuj-
te v mesecu marcu. Tehtnice 
vam bodo stale ob strani, dvoj-
čki pa vam bodo znali vzeti no-
tranji mir. Najboljši dan bo če-
trtek, srečne številke so 1, 6, 7, 
» , 13 , 15 ,35. Spremlja vas angel-
ska karta Astara: zaslužite si 
najboljše! S svojimi sanjami in 
željami sezite po zvezdah in ne 
sklepajte kompromisov. 

Ribi 
(20.2 • 20.3.) 

Znamenja, s katerimi se naj-
bolj ujamete; rak 
Ustrezno znamenje kitajskega 
horoskopa: mačka 
Element voda 
Vodilni planet Neptun 
Kamen: brezbarvni mesečev 
kamen 

Kovina: platina 
Barva: morsko zelena 
Prednosti: fantazija, sočutnost 
Slabosti: neodločnost, popus-
tljivost 
Značilna lastnost sočutje 

Čustveni odnosi se bodo konč-
no sprostili in zavel bo nov ve-
ter. V čim krajšem času boste 
hoteli rešiti blokade iz preteklo-
sti Iz odnosov do različnih ljudi 
se je treba naučiti, kaj, komu in 
zakaj dajemo. T o je vsa mod-
rost. Na splošno se vam obeta 
niz uspehov in prav povsod bo-
ste blesteli. Denar, ki je, vsaj 
tako pravijo, sveta vladar, vam 
bo v mesecu aprilu zopet delal 
preglavice, a tokrat boste prišli 
do zaključka in težavo odpravili. 
Res je, da vsega naenlaat ne 
moremo imeti, a to ne pomeni, 
da so vaše želje nemogoče. Naj-
bolj e se boste počutili in blesteli 
v družbi devic in dvojčkov, ko-
zorogom pa ne dovolite, da vas 
izigrajo. Vaš najljubši dan v letu 
2 0 0 9 bo torek, srečne številke 
so } , 4 , 1 2 , 1 3 , 1 7 , 2 2 , 3 2 . Sprem-
lja vas angelska karta Lejla; poj-
dite sami v naravo, meditirajte o 
svojih željah in namerah. Prosi-
te angele, naj vam pomagajo do-
seči pozitivni pogled. 
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Silvestrovanje 
B O R I S B E R G A N T 

Marsikdo med vami bo do-
čakal novo leto ob praznično 
pc^mjeni mizi v družinskem 
krogu ali s prijatelji. O b takih 
priložnostih mora biti za vse 
poskrbljeno. Od prijetno po-
grnjene mize do primernih 
pijač. Naše goste je najbolje 
že takoj na začetku razvajati z 
aperitivom in kakšnim pri-
grizkom ter s tem poskrbeti 
za sproščeno vzdušje. Ali se 
bo druženje nadaljevalo s 
hladno ali toplo predjedjo, 
morda celo juho, je vprašanje 
osebnega okusa. Vrhunec 
praznične pojedine pa naj bo 
vsekakor glavna jed, pa naj si 
bo iz ribe ali mesa, kar je pač 
odvisno od okusa jedcev. Sla-
dica naj ne bo samo opcija, 
ampak absolutna obveznost, 
Id bo celotnemu meniju dala 
piko na i. Zraven si obvezno 
privoščite kakšno posebno 
sladko vino, ki bo vsemu sku-
paj dalo še nepozaben pečat. 
Pripraviti praznično oblože-
no mizOj takšno, da bodo ob 
njej uživali vaši d o m a 6 i n 
tudi vaši gostje, je zahtevna 
naloga. Včasih se v a m zazdi 
vse skupaj nemogoče, ampak 
na koncu, ko gostje zadovolj-
ni odidejo in pomijete še 
zadnjo posodo, dobite obču-
tek, da je za vami nekaj vese-
lega, da ste za nekaj bogatejši, 
zato kar pogumno. V nadalje-
vanju pa sledi nekaj prepro-
stih predlogov, da vseeno ne 
boste preživeli cele noči za 
štedilnikom. 

Goveja sekanica 

Za 5 oseb potrebujemo: ij 
dag govejega jilga, 1 žlico naj-

boyšega oljčnega olja, 5 kaper, 
1 majhen strok česna, koSček 
čebuie, šopek mkole, sol in sve-
že mlet poper. 

Goveji file narežite na rezi-
ne, dodajte oljčno olje, kapre, 
česen, čebulo, nikolo in solite 
ter popoprajte po okusu. Vse 
skupaj z ostrim nožem grobo 
sesekljajte, naredite kupčke 
in jih postrezite na poljub-
n e m kruhu ali toastu. 

Peteršiljeva juha 

Za 5 oseb potrebujemo: 10 
dag pora, 30 dag peteršiljevih 
korenin, 25 dag krompiija, 1,2 
I mesne juhe ali vode, 2 žlici 
olja, 1 žlico moke, 1 strt strok 
česna, 1 dl sladke smetane, sol, 
sveže mleti poper in 2 žlici se-
sekljanega peteršilja. 

N a olju prepražite očiščen 
in na kolobarje narezan por, 
dobro očiščene i n na kolobar-
je narezane peteršiljeve kore-
nine ter na kocke narezan 
očiščen krompir. Pomokajte, 
zalijte z juho, začinite in ku-
hajte, da se por, peteršilj in 
krompir zmehčajo. Nazadnje 

zalijte še s sladko smetano, 
dodajte sesekljan peteršilj, so-
lite ter popoprajte po olcusu, 
prevrite i n juho zmiksajte s 
paličnim mešalnikom 

Postrvja rižota 
Za 5 oseb potrebujemo: 1 

drobno sesekljana čebula, 8 
dag masla, 20 dag riža. 2 dl 
suhega belega vina, o, j / čiste 
ribje juhe, jo dag postrvih JHe-

jev, 5 dag sveže naribanega 
parmezana, 1 žlico sesek^ane-
ga svežega peteršilja in sol. 

Na polovid masla prepra-
žite čebulo. Dodajte riž, zalijte 
z vinom i n dušite, dokler riž 
ne vpije vse tekočine. Dodajte 
ribjo juho in na kocke nareza-
ne postrvja fileje ter dušite, do-
kler riž ne vpije vse tekočine. 
Odstavite, vmešajte preosta-
nek masla, parmezan in peter-
šilj ter takoj postrezite. 

Pomarančni sorbet z 
rožmarinom 

Potrebujemo: 4 dl sveže stis-
njenega pomarančnega soka. 

sveže iztisnjen sok ene limone, 
15 dag sladkorja, i veliko vgico 
svežega rožmarina in 1 beljak. 

Sladkor skuhajte v enem 
decilitru vode skupaj z vejico 
rožmarina in ohladite. Pri-
mešajte pomarančni in li-
m o n i n sok, nalijte v model 
in zamrznite. Maso občasno 
premešajte in ko začne kri-
stalizirati, primešajte še 
sneg iz beljaka. 

Biftek v gorgonzolni 
omaki 

Za J osebe potrebujemo: j 
bijkkov težkih 20 dag, 2 žlici 
olja, 20 daggorgonzole, 0,5 dl 
sladke smetane, 1 dl mesne 
juhe, sol in sveže mlet poper. 

Bifteke posolite, popo-
prajte in j ih v ponvi na vro-
č e m olju z obeh strani pol-
jubno spedte (krvavo, sred-
nje ...). Odstranite j i h iz 
ponve in v njej pripravite 
omako tako, da dodate gor-
gonzolo, sladko smetano in 
juho. Na močnem ognju naj 
vre nekaj minut, da se oma-
ka zgosti. 

Mousse iz bele čokolade 

Za 5 oseb potrebujemo: 20 
dag bele čokolade, 2 , j dl sladke 
smetane, 2 cl pomarančnega 
liketja ali konjaka in 2 jajčna 
beljaka. 

Čokolado nalomite in jo v 
posodid nad soparo raztopi-
te. Primešajte stepeno sme-
tano, pomarančni liker in trd 
sneg iz beljakov. Postavite za 
čez noč v hladilnik. Strjen 
mousse oblikujte v žličnike 
in ponudite s svežim man-
gom. 

V vodniku je opisanih 
76 vzponov: 
nezahtevnih, zahtevnih n ^ ^ 
in zelo zahtevnih. 
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Ceiia20evrov, 
za naroaiike 15 evrov+poštnina 
Naročanje: po telefonu i t . 04/201-42^1 
ali po el. poiti: narooiine^g-glas^i 

Gorenjski Glas 

Cena posamezne 

knjige je 4 0 € 

-I- poštn ina 

•g Naročnik i imajo 

10% popu5ta 

Naročanje po 
telefonu 
04/201-42-41 
ali po e-pošti: 
narocnine@s-glas.si 

Prva izdaja kataloga Denar na Slovenskem 2007 je bila zelo hitro 
razprodana. To potrjuje, da je med zbiralci in ljubitelji numizmatike 
izredno veliko zanimanja za tovrstno literaturo, kar nas je še 
dodatno spodbudilo k izdaji novega kataloga. Pri novi izdaji ne gre 
za ponatis starega kataloga, temveč za popolnoma nov koncept z 
obsežnimi dopolnitvami, ki celoviteje predstavljajo uporabo denarja 
na Slovenskem; novi katalog in je celostno precej bolj podoben 
nactonalnin^ katalogom drugih driav. 

Gorenjski Glas vas beleiimo čas 

S M D E A A O 

ttffliii, 
I t 0 0 d o 2 f l 0 0 

f O t O ^ M f t l 

Cena za posamezni vodnik: 1 9 , 9 0 € + poštnina 
(za naročnike Gorenjskega glasa 20% popust) 

Cena za komplet: 79,60 € + poštnina 
(za naročnike Gorenjskega glasa: 69,68 €) 

Gorenjski Glas Za vas beležimo iat 

UJUJIU . C D R E n J E H I C L F S . 

mailto:narocnine@s-glas.si
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HALO - HALO GORENJSKI GLAS 
telefon: 04 201 42 00 

Ni(0<ilo za objavo sprejemamo po tdefonu 04/201-42-00, faksu 04/201-42-13 alt osebno na Bteivveisovi cesK 4, 
v Knniu«. pc poiii • do ponei!cl|la in {«nka do 11.00 utel Ctru oglasov m ponudb «rubnVi: Izredno ugodni. 

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91,4240 
RADOVLJICA, T E L : 04/5315 249, FAX: 04/53 04 230 
M A D Ž A R S K E T O P L I C E 29.1. - 1 . 2 . 2009; TRST RAZPRODAJA 9. 
1. 2009; Srečno novo leto 2009! 

O B V E S T I L A O D O G O D K I H O B J A V L J A M O V R U B R I K I G L A S O V 

K A Ž I P O T B R E Z P L A Č N O S A M O E N K R A T . 

IZLETI 

Na Bukov vrh in Pasjo ravan 
Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj v soboto, 17. januarja 
2009, vabi na Sv. Soboto na Bukovem vrhu in na Pasjo ra-
van, nekdaj najvišji vrh Polhograjskih Dolomitov. Odhod 
udeležencev z minibusom izpred hotela Creina v Kranju bo 
ob 8. uri. Ne preveč zahtevne hoje (odvisno tudi od trenut-
nih razmer) bo za 5 do 6 ur. Prijave in dodatne informacije: 
Niko Ugrica, tel.: 041/734 049, ali Lojze Zelnik 04/2041 504. 

V Dražgoše 
Šenčur - Turistično društvo Šenčur vabi v nedeljo, n . janu-
arja 2009, na pohod v Dražgoše po poti Soteska (Bohinj)-
Rovtarlca-Mrzla Dolina-Dražgoše-Kališe-Selca. Skupne 
zmerne hoje bo okoli 5 ur. Odhod avtobusa bo ob 7. uri 
izpred pošte Šenčur. Informacije in prijave zbira do petka, 9. 
januarja 2009, Franci Erzin, tel. 041/875-812 

Kranj - Planinsko društvo Iskra Kranj vas v nedeljo, n. janu-
arja 2009, vabi na tradicionalni pohod v Dražgoše. Pot se 
začne v Soteski. Odhod udeležencev s posebnim avtobu-
som izpred hotela Creina v Kranju bo ob 7. uri. Prijave in do-
datne informacije: Niko Ugrica, tel.: 041/734 049, ali ob 
sredah od 17. do 18. ure v pisarni društva, Poslovni center 
Planina 3, Kranj. Kdor pride na avtobus, ta bo tudi šel. 

Po Koželjev! poti 
Žirovnica - Društvo upokojencev Žirovnica vabi v torek, 6. 
januarja 2009, na planinski pohod po Koželjev! poti. Odhod 

avtobusa bo ob 8. uri z avtobusne postaje Moste in bo us-
tavljal do postaje v Rodinah. Nezahtevne hoje bo 3 do 4 ure. 
Informacije in prijave sprejema Drago Kajdiž po tel.: 5801 
469 ali gsm 031/535 799-

PREDAVANJA 

Utrinki s popotovanj 
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta se bo v torek, 6. janu-
arja 2009, začelo predavanje z naslovom Utrinki s popoto-
vanj - moje lanske poti. Radovljiški popotnik Janez Pretnar 
bo predstavil svoja lanska potovanja s poudarkom na 
Gvatemali in prehodu čez slane puščave Bolivije in Čila. 

KONCERTI 

Smlednik - Pevsko društvo Simon Jenko Medvode - Lovski 
pevski zbor Medvode vabi v soboto, 3. januarja 2009, na 
božični koncert v župnijski cerkvi v Smledniku. Najprej bodo 
ob 18. uri skupaj z gostom koncerta Mešanim pevskim 
zborom sv. Urh Smlednik peli pri maši, po maši pa bo še 
božični koncert. 

Pri težavah s taCnlmi žilami in odprtimi ranami ^ obrnite na Cer>-
ter za zdravljenje venskih bolezni v Portorožu. Tel. 0 5 / 6 4 0 0 2 3 3 

OBVESTILA 

Seminar vseživljenjskega učenja 
Kranj - HUMANA združenje svojcev pri skrbi za mentalno 
zdravje organizira Seminar vseživljenjskega učenja: 
Meditacija ozemljevanja in tehnike zaščite pred slabimi 
miselnimi vzorci, ki ga bo vodila dr. Lucija Mulej. Seminar je 
namenjen vsem, ki želijo bolje spoznati sebe, in vsem, ki ču-
tijo, da so omejeni in ujeti v svoj vsakdan. Naučili se boste 
tehnike kako obvladati življenje, ga soustvarjati in vanj 
prinesti več optimizma. Prvo predavanje bo 6. januarja 2009 
ob 16. uri na Osnovni šoli Franceta Prešerna v Kranju. 
Zaželene prijave po tel. 040/765552. 

Z A POPOLN PREGLED SI OGLEITE 
WWW.CORENjSKIGLAS.S l/KAZIPOT 

KAMNIK 

Socialno naravnan proračun 
Kamniški svetniki so na svoji zadnji letošnji seji sprejeli pri-
bližno 25 milijonov težak proračun za leto 2009, ki so ga v 
prvi obravnavi sprejeli že januarja letos. Kot je povedal 
župan Tone Smolnikar, je občina prvič v njegovem dolgolet-
nem vodenju občine proračun dobila že pred koncem leta. 
Župan je po uskladitvi proračuna znotraj koalicije na pogov-
ore o prihodnjem proračunu povabil tudi predstavnike 
opozicije in to že v fazi pred samo obravnavo proračuna, kar 
se doslej nI še nikoli zgodilo," je povedal vodja svetniške 
skupine NSi Matej Tonin in pohvalil tudi odločitev uprave za 
znižanje materialnih stroškov poslovanja. Med nekatere 
večje projekte prihodnjega leta sodijo priprava doku-
mentacije za obnovo obeh mestnih šol, ureditev zunanjih 
površin pri OŠ Šmartno, nadaljevanje gradnje kanalizacije v 
Godiču, urejanje varnih poti, revitalizacija mestnega jedra, 
izgradnja kolesarskih in pešpoti. Kar 4 milijoni evrov so na-
menjeni otroškemu varstvu, med novosti, ki bodo zelo do-
brodošle v prihajajoči gospodarski krizi, pa sodi denarna 
pomoč ob rojstvu otroka. Povečala so se tudi sredstva za 
kreditiranje mladih družin, no j. P. 

P E T K O V A P R I R E D I T E V 

I Ni predstave 
Petek, 2. januar 2009. ob 17.30 uri 

v Krice Krače. Glavni trg 22 1 

1 S O B O T N A M A T I N E J A 
Gostuje: Teater za vse 

KEKEC iN PEHTA 
Sobota, 3. januar 2009, ob 10. uri 

w Prešernovem gledališ&j 

mtArvmno 
r 1 OJ.Ltuu-iiC* 

KRA.N) 

M 
1 

Gorenjski Glas Uf.lINA rm^K klAM 

Sponzor nagradne križanke, ki je bila objavljena 16.12.2008 
v Novicah izpod Krvavca, je bilo podjetje KMETIJSKA 
ZADRUGA CERKLJE, z. o. o. Nagrajenci: i. nagrada: bon v 
vrednosti 30 EUR prejme ŠTEFKA ŠULER, Cerklje; 2. nagra-
da: bon v vrednosti 20 EUR prejme ANICA ČIMŽAR, Cerk-
lje; 3. nagrada: bon v vrednosti lo EUR prejme |ANEZ 
ŽIŽEK, Cerklje. Nagrajencem prisrčno čestitamo. 

http://WWW.CORENjSKIGLAS.Sl/KAZIPOT
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9. člen 

Postopek javnega razpisa začne in vodi občinska uprava, vrednotenje programov 
in projektov izvajalcev pa v skladu s tem pravilnikom opravi strokovna petčlanska 
komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Sestavi jo iz strokovnih delavcev občinske 
uprave (1 član), članov Odbora za družbene dejavnosti (1 član> in predstavnikov 
mladih, ki jih predlaga Odt>or za mladino (3 člani). Č e so člani komisije iz vrst izva-
jalcev, se morajo pri odločanju o prijavljenem programu oziroma projektu izločiti iz 
glasovanja. 

10. člen 

Objava javnega razpisa mora vsebovali: 
- navedbo ot>čine z osnovnimi podatki (naziv, sedež), 
- predmet, cilj in namen javnega razpisa, 
- izvajalce, ki se lahko prijavijo na javni razpis. 
- pogoje, ki jih morajo izpolnjevali izvajalci in njihovi mladinski programi in projekti, 
- okvirno višino sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa. 
- merila In kriterije za vrednotenje mladinskih programov in projektov, vključno z 

dok>čttvijo prioritetnih programov in projektov. 
navedba potrebnih dokumentov, ki jih mora vlagatelj predložiti občini. 

- določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva. 
- kraj, čas In osebo, pri kateri lahko zainteresirani dobijo informacije in dvignejo 

razpisno dokumentacijo ter se na njihovo željo seznanijo s pravilnikom. 
- rok, do katerega morajo biti predložene vloge. 
- način dostave vk>g, 
- rok, v katerem bodo izvajatei obveščeni o izidu razpisa. 

1 1 . člen 

Vloga na razpis mora biti izdelana izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz raz-
pisne dokumentacije občine. 
Izvajalec ne sme imeti neizpolnjenih pogodbenih obveznosti do občine. 

Izvajalec mora z ustrezno potrditvijo (podpis In žig oz. pri samostojnih izvajalcih 
samo podpis) izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in keizensko odgovor-
nostjo izjaviti, da proti njemu ni bila izdana pravnomočna sodna ali upravna odtoč-
ba, s katero bi mu bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet razpisa in da 
inr»a poravnane vse zapadle obve2nosti do občine. Prav tako mora izvajalec sogla-
šati s pogoji in merili, navedenimi v tem razpisu ter potrditi resničnost oziroma toč-
nost navedb v vk>gi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse prik^žene fotokopije pa da 
ustrezajo originalom. Izvajalec poda izjavo, da predmet predložene vloge ni bit so-
financiran na drugih razpisih občine, poda pa tudi izjavo, da je vsaj 7 0 % od sode-
lujočih na projektu mladih v starosti od 1 5 . do 3 2 . leta. 

12. člen 

PrepozrK> prispele vloge strokovna komisija s sklepom zavrže, nepopolne vk>ge 
pa mora izvajalec dopolniti v roku osmih dni po prejemu pisnega pozh/a občine za 
dopolnitev. Nepopolno vlogo, ki jo izvajalec v tako določenem roku ne dopolni, se 
s sklepom zavrže. 

13 . člen 

Strokovna komisija odloča z večino glasov vseh članov. Strokovna komisija sestavi 
predlog prejemnikov sredstev in ga predloži županu. Strokovna komisija vodi zapisnik 
o izboru, točkovanju in zavrnitvi prij^jenih progranDOv in projektov. Občinska uprava 
občine r̂ a podlagi predk>ga strokovne komisije s sklepom obvesti izvajalca mladinskih 
programov in projektov o izboru, višini In namenu odobrenih finančnih sredstev. 

14. člen 

V 8 dneh po datumu, ko so bili sklepi o izbonj, višini In namenu odobrenih finanč-
nih sredstev vročeni izvajateem, lahko le^i naslovijo pritožbo na župana občine. Po 
pravnomočnosti sklepov se z izvajalci mladinskih programov in projektov sklenejo 
pogodbe o sofinanciranju mladir\5kih programov in projektov ter stroškov delovanja. 
Obvezne sestavine pogodbe so: 
- podatki o izvajateu; 
- višina dodeljenih sredstev, ki Jih zagotavlja občina; 
• vsebina In obseg sofir>anciranih mladinskih programov in projektov; 
- čas realizacije mladinskih programov in projektov; 
- rok in način ter pogoji nakazila sredstev; 
- določilo, da mora izvajalec ob nenamenski porabi sredstev sredstva vrniti v 

proračun, skupaj z zakonskimi obrestmi; 
- dnjge medsebojne pravice in obveznosti. 

Izvajalec mora vmiti podpisano pogodbo najkasneje v roku 1 5 dni od vročitve 
pisnega predloga pogodbe. 
Č e izvajalec ne vrne podpisane pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje, da 
je odstopil od pogodbe. 

15 . člen 

5 0 % dodeljenih sredstev bo izvajalec prejel pred pričetkom projekta. 5 0 % pa po 
predložitvi zaključnega poročila projekta, ki mora vsebovati vsebinsko In finančno 
poročilo ter podatke o doseženih ciljih In odmevnosti (medijske objave) ter s strani 
izvajalca ožigosare oziroma podpisane fotokopije računov, ki so bili plačani v okvh 

2. 

4. 

ru Izvedbe projekta oz. progranfui. Prejemnik sredstev mora poročilo občinski upra-
vi posredovati v pogodbenem roku. 
Oodeljer^a sredstva morajo biti porabljena do konca koledarskega leta. 

III. MERILA IN KRITERUI ZA VREDNOTENJE 

16. člen 

Strokovna komisija pri vrednotenju prispelih vlog za sofinanciranje mladinskih pro-
gramov in projektov upošteva naslednja merila in kriterije: 

I . preglednost 
cilji in namen mladinskih programov in projektov niso razvidni - O točk. 
cilji in namen mladinskih programov in projektov so delno razvidni - od 1 - 4 točke, 
cilji In namen mladinskih pnsgramov in projektov so jasno razvidni • 5 točk. 
Število aktivnih vključenih članov v mladinskih programih in projektih 
oz. nosilcev let-teh: 
do 2 aktivna člana oz. nosilca - 1 točka 
3 - 5 aktivnih članov oz. nosilcev - 2 točki 
6 - 1 0 aktivnih članov oz. nositeev - 3 točke 
1 1 - 1 5 aktivnih članov oz. nosJlcev-4 točke 
nad 1 6 aktivnih članov oz. nositeev - 5 točk. 
delež drugih sredstev za izvedbo mladinskih programov In projektov: 
5 0 - 6 0 % - 1 točka 
6 1 - 7 0 % - 3 točke 
7 1 % in v e č - 5 točk 
ciljna populacija 
program ali projekt ne vključuje mladih z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, 
šolske osipnike. družbeno Izločeno oz. odklonsko mladino, invalidno mladino 
ter izrazito nadarjene mladostnike - O točk. 
program ali projekt vključuje tudi mlade z manj priložnostnru. iz ogroženih dru-
žin, šolske osipnike. družbeno izločeno oz. odklonsko mladino, invalidno mla-
dino ter izrazito nadarjene mladostnike • od 1 • 5 točk. 
reference izvajalca pri izvajanju programov In projektov - do 5 točk; 
dostopnost 
program ali projekt je dostopen za mlade iz ožjega področja občine Šenčur, ak-
tivnosti so dostopne za neorganizirano mladino - 0 - 2 točki 
program ali projekt Je dostopen za mlade iz celotne občine, aktivnosti so do-
stopne za neorganizirano mladino - 3 - 5 točk 
inovativnost - program ali projekt neposredno ne posnema že Izvedenih pro-
gramov in projektov ter vsebuje drugačen pristop k reševanju problemov - do 5 
točk; 
ekonomičnost 
realna finančr)a konstrukcija in ocena stroškov izvedbo programov v primerjavi 
z učinkovitostjo in udeležbo ni jasna - O točk 
realr^ finančna konstrukcija in ocena stroškov Izvedbe programov v primerjavi 
z učinkovitostjo in udeležbo je pregledna in jasna - 1 - 5 točk 
preventivnost - program ali projekt je preventivne narave - do 5 točk; 

10. brezplačnost - zagotovljena je brezplačna udeležba mladih v programu ali pro-
j e k t u - d o 10 točk; 

I I . prostovoljstvo - prostovoljno dek) izvajalca programa ali projekta - do 5 točk; 
12 . prioritetni programi In projekti ter projekti za mlade, ki Jih vsako leto določi 

Odbor za mladino - do 1 0 točk; 
13. obsežnost In poudarek na mladir^kJh programih v primerjavi z mladinskimi 

projekti - do 20 točk. 

8 . 

9. 

17. člen 

Programi in projekti bodo ocenjeni v skladu z merili In kriteriji ter ob upoštevanju spe-
cifičnosti posameznih programov in projektov. Programi In projekti se točkujejo. 
Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi promčundkimi sreddtvi za razpisa-
no leto. Višina sofinanciranja posameznega izvajalca je odvisna od skupnega števila 
zbranih točk vseh programov In projektov ter vrednosti točke. Ne glede na število 
zbranih točk in vrednosti točk se posamezen izvajalec programov oz. projektov sofi-
nancira največ do 7 0 % vrednosti vseh njegovih prijavljenih programov in projektov. 

18. člen 

Komisija bo za sofinanciranje stroškov delovanja izvajalcev mladinskih programov in 
projektov sofinancirala te tiste vk>ge izvajalcev, iz katerih izhaja, da je njihova dejav-
nost zlasti izvajanje programov in projektov za mlade v občini in so širšega pomena 
za vzpodbujanje razvoja mladinske dejavnosti v občini. Upoštevani bodo naslednji 
sp lo^i kriteriji: 

število članov izvajalca. 
števik> izvedenih mladinskih programov oz. projektov, 
višina dodeljenih točk posameznemu izvajalcu za izvedbo mladinskih progra-
mov In projektov. 

IV. KONČNE D O L O Č B E 

19. člen 
Mladinski programi in projekti izvajalcev, lu se financirajo ali sofinancirajo iz katere-
gakoli drugega vira proračuna občine, ne morejo biti predmet sofir^ciranja po me-
rilih in kriterijih tega pravilnika. 

t/3 00 
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20. člen 

Občinska uprava ali pristojni organ ot>člne lahko kadarkoli preveri r^amensko pora-
bo sredstev. Č e se ugotovi nenamenska poraba sredstev s strani izvajalcev mladin-
skih programov in projektov, se sofinanciranje takoj ustavi, že prejela sredstva pa 
mora izvajalec vrniti v občinski proračun skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. 
Č e prejemnik sredstev ne vrne v določenem roku, s e izvede postopek izterjave. 
Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidirati za sredstva na nasled-
njem javnem razpisu občine. 

21. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. 

Številka: 0 0 7 - 0 0 1 / 0 ^ 1 
Datum: 26. 1 1 . 2 0 0 8 

OBČINA Š E N Č U R 
Župan 

Miro Koželj 

Na podlagi 3 3 . člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS. št. 7 9 / 9 9 , 124/00. 
7 9 / 0 1 , 3 0 / 0 2 . 5 6 / 0 2 - Z J U , 1 2 7 / 0 6 - Z J Z P in 1 4 / 0 7 . Z S P D P O ) in 9 3 . člena 
Statuta Občine Š E N Č U R (Uradni vestnik Gorenjske, št. 9 /04) in 2 5 / 0 6 ) je župan 
Občine Š E N Č U R dne 9 . 1 2 , 2008 sprejel 

S K L E P O Z A Č A S N E M FINANCIRANJU 
OBČINE Š E N Č U R V O B D O B J U JANUAR - MAREC 2 0 0 9 

l . č l e n 

S tem sklepom se dok>ča in ureja začasno financiranje Občine Šenčur (v nadalje-
vanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31 . marca 2 0 0 9 (v nadaljnjem besedilu: 
obdobje začasnega financiranja). 

2) člen 

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2008. Obseg prihodkov 
in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov ot>čine je določen v skladu z 
Zakonom o javnih financah (Uradni list RS. št. 7 9 / 9 9 . 1 2 4 / 0 0 , 7 9 / 0 1 , 3 0 / 0 2 , 
5 6 / 0 2 - Z J U In 1 1 0 / 0 2 - Z D T - B ; v nadaljevanju: Z J F ) in Odlokom o proračunu 
Občine za leto 2 0 0 8 (Uradni vestnik Gorenjske št. 3 5 / 0 7 ; v nadaljevanju: odlok o 
proračunu). 

3. člen 

V obdobju začasnega financiranja s e prihodki In drugi prejemki ter odhodki in 
izdatki občine določijo v naslednjih zneskih: 

A. B l U N C A PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Skupra Podskupina Naziv 

70 

71 

72 

7 4 

40 

41 

42 

SKUPAJ PRIHODKI ( 7 0 + 7 1 + 7 2 + 7 4 ) 
T E K 0 6 PRIHODKI ( 7 0 + 7 1 ) 
DAVČNI PRIHODKI 

700 Da/ki in dohodek na dobiček 
703 Davki na premoženje 
704 Domači davfd na b i ^ in storitve 

NEDAVČNI PRIHODKI 
7 1 0 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 
711 Takse in p r i s t o p 
712 Denarne kazni 
7 1 3 Prihodki od p r o d ^ blaga in storitev 
714 Dnjgi nedavčni prihodki 

KAPITALSKI PRIHODKI 
722 PrffKxiki od prodaje zempšč in neopred. sredstev 

TRANSFERNI PRIHODKI 
740 Transferni prihodki iz drugffi javrnsfin. Institucq 
741 Prejeta sredstva Iz državnega proračuna iz sredstev 

proračuna evropske un9e 

SKUPAJ ODHODKI ( 4 0 + 4 1 + 4 2 + 4 3 ) 
TEKOČI ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 

v EUR 
znesek 

1 . 0 8 8 ^ 9 5 
_1.071.969 
_ 9 9 7 . 7 0 7 

903.513 
42.765 
51.429 

74.262 
3 7 9 4 5 
2.930 

5 6 
5.691 

27.640 
1 3 . 0 3 0 
13.030 
3.096 
3.096 

1 . 1 8 2 . 6 3 3 
245.136 

48.697 
401 Prispevki debdaiaicev za sodalrK) varnost 8.136 
402 Izdatki za blago in storitev 179.332 
403 Plačilo domačih obresti 7.071 
409 Rezen« 1.900 

TEKOČI TRANSFERI 367.678 
410 Subvencije - 1.183 
411 Transferi posameznikom in gospocfinfstvom 285.531 
4 1 2 Transferi neprofrtnim organizacijam In ustanovam 2 2 . 1 5 3 
4 1 3 Drugi tekoči domači trar^feri 5 8 . 8 1 1 

INVESTICIJSKI ODHODKI 4 3 3 . 8 4 5 

4 3 
4 2 0 Nakup In gradnja osnovnih sredstev _ 4 3 3 . 8 4 5 

I N V E S T I C U S K I T R A N S F E R I 1 3 5 . 9 7 4 
4 3 0 Investicijski transferi O 
4 3 1 Investicijski transferi pravni in fizični osebam, ki 

niso proračunski uporabnih 1 3 1 . 0 0 1 
4 3 2 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4 . 9 7 3 

III. 

IV. 

V. 

PRORAČUNSKI P R E S E Ž E K (l.-ll.) 
(PRORAČUNSKI P R I M A N J I ^ A J ) 

8. R A Č U N FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

- 9 4 . 5 3 8 

7 5 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH D E L E Ž E V 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

7 5 0 Prejeta vračila danih posojil 

DANA P O S O J I L A IN P O V E Č A N J E 
KAPITALSKIH D E L E Ž E V ( 4 4 0 + 4 4 1 + 4 4 2 ) O 

4 4 DANA P O S O J I L A IN P O V E Č A N J E KAPITALSKIH 
D E L E Ž E V O 

440 Dana posojila O 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 
SPREMEMBA KAPITAL D E L E Ž E V (IV.-V.) 

C. R A Č U N FINANCIRANJA 

VII. 
5 0 

VIII. 
5 5 

OC 

Z A D O L Ž E V A N J E 
Z A D O L Ž E V A N J E 

5 0 0 Domače zadolževanje 

ODPLAČILO DOLGM 
ODPLAČILO DOLGA 

5 5 0 Odplačilo domačega dolga 

P O V E Č A N J E (ZMANJŠANJE) 
S R E D S T E V NA RAČUNIH (l.+IV.+VIHI.-V.-VIII) - 9 4 . 5 3 8 

NETO Z A D O L Ž E V A N J E VII.-VIII.) 

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.^X> 

O 

9 4 . 5 3 8 

Stanje sredstev na računih 3 1 . 1 2 . preteklega leta 

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in Izdatki občine povečajo za 
namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom Z J F oziroma 
odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju. 

4. člen 

Rnančni riačrti neposrednih uporabnikov se določijo na ravni proračunskih postavk 
- kontov, ki so priloga k sklepu In se objavijo na spletni strani občine. 

5. člen 

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporab-
ljajo določbe ZJF. pravilnika, ki ureja postopke izvrševanja proračuna Republike 
Slovenije, zakon, ki ureja Izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o 
proračunu. 

6. člen 

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in 
plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta. 

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in 
plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic 
porat>e iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna. 

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 
41., 43. in 44. člena ZJF. 

7. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske, 
uporablja pa se od 1. januarja 2 0 0 9 dalje. 

Številka: 4 1 0 - 0 0 / 0 8 - 1 
Kraj. datum: 9. 12. 2008 

ŽUPAN: 
Miro Koželj 
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STANOVANJE PRODAMO 
Kranj, Vodovodni stolp, dvosobno 
v II. nadst. izmere 61,29 m2.1 .izgr. 
1966, delno obnovljeno-kopalnica 
in okna I. 2004. cena 98.000,00 
EUR. možnost vselitve junij I. 
2009. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v 
I. nadstr. izmere 82.08 m2, I. Izgr. 
1964. delno obnovljeno I. 2003 • 
okna, balkonska vrata, CK ni. plin v 
bloku, vpisano v ZK, cena 
112.500,00 EUR. 
Bistrica pri Tržiču, enosobno, viso-
ko prit. v Izmeri 39.66 m2, I. izgr. 
^973. vsi priključki, potrebno 
obnove, cena 65.000,00 EUR, 
možnost vselitve takoj. 
Krajij, Planina II, enosobno VI. nad-
stropje v izmeri 41.76 mz, I. Izgr. 
1982. balkon, dvigalo, vsi priključki, 
vpisano v ZK, možnost vselitve fe-
bruar 2009, cena 79.500.00 EUR. 
Preddvor, enosobno-mansardno v 
dvonadstr. hiši izmere 48,00 m2, 
hiša zgrajena 1.1960. stanovanje iz-
delano I. 1991. cena 79.500,00 
EUR. 

Kranj, Planina III, enosobno v III. 
nadstr. izmere 33.20 m2, I. izgr. 
1988, nizek objekt, še ni vpisano v 
ZK, cena 75.000,00 EUR. 
Kranj, ^orlijevo naselje, v novem 
objektu dve trisobni v pritličju z 
atrijem, povezava s kletjo, kjer sta 
še dve sobi, in shrambo v Izmeri 
140,00 m2 in dve štirisobni v I. 
nadstr. s stopnicami v mansardo in 
kletno shrambo v izmeri 181,00 
m2, I. izgr. 2008, nadstandardna 
oprema: masažna kad in prha, tal-
no ogrevanje, električne žaluzije, 
bambusov parket, vsi lastni pri-
ključki, ogrevanje na piln, vsako 
stanovanje dva parkirna me-
sta.cena: stanovanje v prit. 
280.000,00 EUR, v nadstr. 
290.000.00 EUR, v ceni je Že obra-
čunan 8.5 % DDV. 
Kranj, Zlato polje, v mansardl ob-
jekta novo zgrajeno dvosobno sta-
novanje + kabinet v izmeri 56,83 
m2.1. izgrad. objekta 1953.1. izgrad-
nje stanovanja 2008, CK na plin, 
vsi priključki, tlaki lamlnat, klima, 
cena 97.000,00 EUR. 
Kranj, Vodovodni stolp, trisobno v 
III. nadstr. izmere 73.80 m2, I. 
Izgr. 1965, obnovljeno 2005. ko-
palnica. WC. centralna na plin, 
vselitev po dogovoru, cena 
130.000,00 EUR. 
Kranj, Zlato polje, trisobno, visoko 
pritličje v izmeri 66,82 m2, delno 
obnovljeno v letih 2000 in 2003 
(kopalnica in oknd}, I. izgr. 1961. 

CK, telefon, kabel, telev.. balkona 
ni, cena 114 755.00 EUR (27.5 mio 
SIT). 
HISE - PRODAMO 
Kranj, Sp. Besnica, visokopritllčna, 
tlorisa 120 m2 na parceli velikosti 
549 m2. CK na olje, tel. garaža, dve 
parkirni mesti, sončna lega, hISa je 
lepo vzdrževana, I. izgrad. 1981, 
cena 320.000.00 EUR, vselitev 
možna konec leta 2009. 
Kranj, Cirče, visokopritllčna tlori-
sa 9x8 m2 na parceli velikosti 960 
m2. I. izgr. 1963, potrebna obno-
ve, sončna lokacija, nekoliko v 
hribu, vsi priključki, CK na olje 
cena 209.000,00 EUR. 
Bližina Preddvora, enonadstropnl 
poslovno-stanovanjski objekt na 
parceli velikosti 1583 ma, cca. 870 
m2 poslovnih prostorov in cca. 
195 m2 stanovanjskih prostorov, 
dve garaži, parkirišče, sončna 
lega, I. izgr. 1960, postopoma ob-
novljen in dozidan od I. 1965-
1998, cena 839.000,00 EUR. 
Križe, Gorenjska, enonadstropna • 
dvostanovanjska. tlorisa 75 m2 v 
vsaki etaži na parceli velikosti 222 
m2,1. izgr. 1936. popolnoma pre-
novljena od I. 2004-2006, CK na 
plin, tel., vse instalacije v vsaki 
etaži ločene, tri parkirišča, cena 
182.000,00 EUR. 
VIKEND-PRODAMO 
Trstenik • Orle, zidan, visokopri-
tlični, tlorisa 46m2 na parceli ve-
likosti 478 mz, lepa sončna loka-
cija, garaža, dostop tlakovan, ob 
vikendu tudi manjša brunarica, I. 
izgr. 1997, cena 290.000,00 
EUR. 

GARAŽA-PRODAMO 
Kranj, Planina II, parkirno mesto v 
podzemni garaži na Ul. Tuga Vid-
marja v Izmeri 13 m2.1. izgr. 2007, 
cena 7.500,00 EUR. 
POSLOVNI PROSTOR - PRO-
DAMO 

Kranj, Savska loka, pritličje v izmeri 
630 m2, I. izgr. 1952, samostojni 
vhod, rampa, možnost parkiranja, 
višina stropa 5 m, cena 409.000,00 
EUR. 
POSLOVNI PROSTOR • oddamo 
v najem 
Naklo, I. nadstr. v izmeri 50 m2, 
primerno za pisarne, I. Izgr. 1970, 
prenovljeno I. 2004, CK, internet, 
telefon, sannostojni vhod, parkir-
na mesta zagotovljena, cena 
400,00 EUR/mesečno + stroški 
cca. 120.00 EUR skupaj z ogreva-
njem, in v pritličju 50 m2 skladiš-
ča, samostojni vhod. svoje sanita-
rije. cena 220 EUR mesečno+stro-
ški. 

PARCELA - PRODAMO 
Kranj, proti Naklemu, v Industrij-
ski coni v izmeri 5957 m2 za proiz« 
vodnjo, skladišča, parkirišče, cena 
168 EUR/mz in Še cca. 18 EUR/m2 
za komunalni prispevek. 

Mali oglasi 
tel.: 201 42 47 
fax: 201 4213 
e-mail: malioglasi@g-glas.sj 

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 13.30 in za 
objavo v torek do petka do 
14.00! Delovni čas: od ponedeljka do 
petka neprekinjeno od 8.-19. ure. 

Pred prazniki bomo skrajiali delovni (as V 
malo- oglasni sluibi, odprto bo: 31.12. 
od 8. do 12. ure 

NEPREMIČNINE 
STANOVANJA 
ODDAM 

ENOSOBNO stanovanje na Ravnah pri 
Tržiču, tr 040/515-881 aooset* 

HIŠE 
NAJAMEM 

MANJŠO, starejšo hišo v okolici Kran-
ja, tr 040/761 -585 

sooedte 

POSLOVNI PROSTORI 
ODDAM 

POSLOVNI prostor na Jesenicah - tr-
govina 65 fn2. t r 041/500-943 

6008823 

gekkoprojekt 
nepremičnine 

Britof79A,-«00 Kranj 
infb-nep^gekkoprpjekt.si 

www.9ekkoproje)(t.si 

04 2341 999 
031 67 40 33 

GARAŽE 
PRODAM 

GARAŽO v kletni etaži na Gogaiovi uli-
ci, tr 041 /240-310 

6006807 

MOTORNA 
VOZILA 
AVTOMOBILI 
PRODAM 

AVTOMOBILI - odkup, prodaja, 
prepisi, konkurenčne cene. Mepax, 
d.o.o.. Planina 5, Kranj, I t 0 4 1 / 7 7 3 ' 
772 8008190 

ODKUP, PRODAJA. PREPIS rabljenih 
vozil, gotovinsko plačilo, Avto Kranj. d. 
o. o., Kranj. Savska 34. Kranj, tr 
0 4 / 2 0 - 1 1 - 4 1 3 , 0 4 1 / 7 0 7 - 1 4 5 . 
0 3 1 / 2 3 1 - 3 5 8 8008393 

TV/INGO. I. 98. 135.000 km reg. cto 
7 /09, temno modre barve, « 
051/809-020 6008827 

AVTODELI IN OPREMA 
PRODAM 

ORIGINAL prtljažnik za zadnji model 
Opel Corse • aluminij s ključavnico, tr 
040/651 - 199 

VERIGE, nove za Gotf, Clio, Rolo - 1 3 . 
14. 15-colske. nove zimske gume 
Sava S 3 in nove zimške Godyear 
1 7 5 / 6 5 / 1 4 ter nova 14-colska 
platišča za Clio. t r 041/858-149 

GRADBENI 
MATERIAL 
KURIVO 
PRODAM 

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

, 8008308 

DRVA. bukova In hrastova, ugodno, tr 
0 3 1 / 7 6 5 - 7 3 8 

B068824 

MEDICINSKI 
PRIPOMOČKI 
OKULISTIČNI pregledi In komplet 
očala na recept brez doplačila Opttika 
Aleksandra. Olandia Kranj. tel. 
0 4 / 2 3 5 - 0 1 - 2 3 In Optika Saša Tržič. 
04/59-22-802 

KMETIJSTVO 
KMETIJSKI STROJi 
PRODAM 

Z G R A B U A L N I K SIP 280. tr 
0 3 1 / 3 4 3 - 1 7 7 800«820 

KUPIM 

ZGRABLJALNIK za seno na snemljive 
grablje in puhal nik z bočnim odvze-
mom sena. tr 041/608-765 

8008825 

VZREJNE ŽIVALI 
PRODAM 

BIKCA simentaica. starega 10 dni. tr 
04/23-12 -022 

6006811 

BIKCA in telico. simentaica. stara 9 
mesecev. paSna. t r 04/57-25-684 

3006812 

GG mali oglasi 
0 4 / 2 0 1 4 2 4 7 , e - p o š t a : m a l i o g l a s i @ g - g l a s . s i 
www.gorenjskiglas.si 

BIKCE slmentalce. težke približno 130 
kg za rejo ali za zakol, t r 0 4 1 / 3 5 0 -
188 80068(6 

Č B BIKCA, starega en teden, tr 
0 4 / 5 3 - 3 1 - 3 1 0 

8008818 

Č B TELIČKO, staro 1 4 dni. t r 
0 3 1 / 8 2 7 - 5 5 6 8OO6817 

DVE TEUČKi . simentalki. stari 5 in 6 
mesecev, t r 0 4 / 5 3 - 0 ^ 5 6 0 

8006813 

TELIČKE slmentalke. stare 10 dni. tr 
04/51-46-859 6008822 

OSTALO 
PRODAM 

S N E Ž N E verige za Ferguson. tr 
0 4 1 / 6 3 7 - 1 0 0 800882« 

ZAMENJAM 

RAZNE krznene izdelke, tople copate 
in krznene prevleke za avtosedež za-
menjam za čebelarsko opremo, med. 
panje s čebelami ali brez, t r 031 / 6 1 6 -
187 8008743 

POSLOVNI STIKI 

GOTOVINSKI KREDITI D010 
LET ZA VSE ZAPOSLENE, 
TUDI ZA DOLOČEN CAS. TER 
UPOKOJENCE, do 50 % obr., 
obveznosti niso ovira. Tudi kre-
diti na osnovi vozila in leasingi. 
Možnost odplačila na položni-
ce, pridemo tudi na dom. NU-
MERO UNO, Kukovec Rcb&t 

Mlinska 22,2000 Maribor, 
02/252-48-26,041/750560 

ZAPOSLITVE |m/ž) 
NUDIM 

ZA NEDOLOČEN čas zaposlimo 23r 
stopnike za terensko prodajo artiktov za 
varovanje zdravja. Oglejte si www. 
sinkopa.si. Sinkopa, d.o.o.. Žirovnica 
8 7 . Žirovnica, tr 0 4 1 / 7 9 » < 3 6 7 8 0 0 6 S 0 7 

ZAPOSLIMO delavca v proizvodnji. 
Janez Rakovec s.p.. Javomik 3. Kranj, 
tr 040/716 -322 aoossis 

STORITVE 
NUDIM 

ADAPTACIJE ADAPTACIJE, novo-
gradnje od temelja do strehe. Notranje 
omete, fasade, kamnite škarpe, ur«-
janie In tlakovanje dvorišč, z našim a!i 
vaSIm materialom, SGP Bytyqi d.n.o., 
Struževo 3a, Kranj. « 041/222-741 

6ooer42 

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter, 
S. p.. Senično 7, Krize, tel.: 59-56-
170,041/733-709; žaiuzije, rotoji. ro-
lete. lamelne zavese, plise zavese, ko-
mamiki, markize, www.asteriks.net 

8008306 

B E U E N U E in glajenje notranjih pros-
torov, premazi oken in vrat, odstranje-
vanje tapet, dekorativni ometi in oples-
ki, antiglfvicni prenwi Pavec Ivan s.p.. 
Podbrezje 179, Nakto. t J 0 3 1 / 3 9 - 2 9 -
09 

8008676 

NAJEM kombi vozil za prevoz oseb ali 
tovora kombi prevozi Igor Konkolič 
s.p.. Triglavska iJl. 12, Kranj, tr 
041/697-492 

eooeees 

IŠČEM 

IŠČEMO žensko v okolici Žirov za 
pomoOč in nego strejše osebe ob sob-
otah in nedeljah, (>(ačilo po dogovoru. 
t r 0 4 1 / 8 5 & - 2 3 9 sooBMo 

ZASEBNI STIKI 
3 5 . 0 0 0 POSREDOVANJ, 1 1 . 0 0 0 
poznanstev v preteklem letu je karak-
teristika ženrtne posredovalnice Zau-
panje za vse generacije, ki posreduje 
po vsej $10. 0 3 / 5 7 - 2 $ - 3 1 9 , 
0 3 1 / 5 0 5 ^ 9 5 , 0 3 1 / 8 3 6 - 3 7 8 

8000004 

DEKLETA, brezplačno lahko spoznafte 
fante za iskrene, resne, trajne zveze iz 
vse države, t r 031 /836-378 

8000005 

OSTAL SEM sam z otrokom in išče/n 
zvesto, preprosto dekle za trajno 
razmerje, tr 0 4 1 / 9 5 9 - 1 9 2 

800678̂  

RAZOČARAN fant hrepeni po trajni, 
resni ljubezni. Pokličite ga In spozna-
jte. tr 031 /807-376 

www,p(i}*iebnik.com 

ZAHVALA 

V 80. letu starosti je odšla k večnemu počitku sestra, teta 

MARIJA KURALT 
iz Cerkelj 

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče in rože. 
Posebna zahvala bolnišnici Golnik, dr. Beleharju, gospodu žup-
niku Gradišku za lepo opravljeno sv. mašo in pogreb, pevcem 
in pogrebni službi Jerič. Hvala vsem, ki ste jo pospremili k 
večnemu počitku. 

Vsi njeni 
Cerklje, 24. decembra 2008 

V SPOMIN 

Minilo je leto, odkar nas je zapustil dragi oče, dedek in 
pradedek 

FRANC B O H I N C 
izTrboj 

Za vedno ostajaš v naših srdh. 

Vsi njegovi 

ZAHVALA 

V 91. letu nas je zapustila naša sestra, teta in prijateljica 

M I N K A BOŽIČ 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijatel-
jem, nekdanjim sodelavkam Gorenjske lekarne in znancem za 
izrečena sožalja in podarjene sveče. Posebna zahvala gospodu 
župniku za lepo opravljeno sveto mašo in pogrebni obred, 
pevcem ter pogrebni službi Navček. Hvala vsem, ki ste jo imeli 
radi in ste jo pospremili k večnemu počitku. 

Nečak Bojan z družino 
Kokrica, 27. decembra 2008 

ZAHVAU 

V 58. letu starosti nas je zapustil naš dragi 

DUŠAN KIRBIŠ 
1951 - 2008 

Ob njegovi smrti se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem in znancem 
za podarjeno cvetje, sveče ter izrečena ustna in pisna sožalja. Zahvaljujemo se tudi osebju 
bolnišnice Golnik ter di, Viljemu Kovaču iz 01 Ljubljana za zdravstveno oskrbo in pomoč. 

Posebej se zahvaljujemo kolektivu Pošte Kranj, Se posebej direktorju g. Čehovinu za 
poslovilne besede. Prav tako se zahvaljujemo pogrebni službi Komunale Kranj, pevcem 

okteta Klas iz Predoselj ter trobentaču za zaigrano Tišino, Vsem skupaj in vsakemu posebej 
še enkrat iskrena hvala! 

Vsi njegovi 

http://www.domplan.si
mailto:malioglasi@g-glas.sj
mailto:malioglasi@g-glas.si
http://www.gorenjskiglas.si
http://www.asteriks.net
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A N K E T A 

Leto 2009 
bo slabo 
K R I S R N A D Ž E U L O V I Č 

Večinoma si bodo ljudje 
leto 2 0 0 8 zapomnili po re-
cesiji in hudi finančni krizi. 
Nekateri posamezniki pa 
verjamejo, da bo prihodnje 
leto bolj obetavno. Kakšno 
bo torej leto 2 0 0 9 ? 

Folo: Cotaii) K a v « 

"Ja, vedno slabše bo. Ta re-
cesija, to ni dobro. Saj vidite, 
kakšna je zdaj situacija. Leto 
2009 bo zagotovo slabše kot 
2008, o tem ni nikakršnega 
dvoma. Za leto 2009 tako ne 
delam posebnih načrtov." 

Peter Bauer: 

"Mislim, da bo dobro leto. 
Trenutno sicer vladata rece-
sija in finančna kriza, am-
pak sem prepričan, da se bo 
izboljšalo. Ni rečeno, da bo 
leto 2 0 0 9 boljše od 2008, 
mislim pa, da bo." 

Nada Hafner: 

"Leto 2 0 0 9 bo slabo, zato 
ker vlada recesija. Že zdaj je 
vsak dan slabše. Leto 2 0 0 9 
bo slabše kot 2008. Z a m e 
bo leto 2009 enako kot lan-
sko, saj sem skromna." 

Lojze Čerin: 

"Ne vem, kakšno bo. Zdaj 
je vedno slabše. Imamo sla-
bo pokojnino, morala bi biti 
višja, predvsem za tiste, ki 
s m o bili v službi okoli 4 0 
let. Zdaj pa vlada katastro-
fa." 

Frido Koselj: 

"Se mi zdi, da ne bo tako 
slabo. Ljudje bi morali biti v 
redu, pa ne bi bilo težav. 
Pravijo, da je kriza, čeprav 
ni tako hudo. Mislim, da bo 
leto 2009 malenkost slabše, 
ne bo pa bistvene razlike." 

Dedek Mraz prinesel kolesa 
Za udeležence novoletnega ekološkega tabora, ki je bil namenjen otrokom iz socialno ogroženih 
družin, so v ponedeljek pripravili še posebno presenečenje. 

M A T E J A . R A N T 

Gorje - Novoletni ekološki 
tabor 23 136 otrok iz sodalno 
ogroženih družin je skupaj z 
Zvezo prijateljev mladine 
Slovenije (ZPMS) pripravil 
Diners d u b Slovenija. Tabor 
so organizirali na treh loka--
djah po Sloveniji, m e d dru-
gim tudi v Kranjski Gori in v 
Gorjah. Vse otroke je v pone-
deljek obiskal dedek Mraz in 
jih obdaril z novimi kolesi. 
Z a organizadjo tabora je Di-

ners d u b Slovenija namenil 
del sredstev, k i so jih zbrali 
10. decembra na dobrodelni 
prireditvi za uporabnike čr-
n i h kartic Diners V družbi 
slavnih. "Letos smo zbrali 
skoraj trideset tisoč evrov, 
pri čemer smo za otroke na-
meni l i dve tretjini tega de-
narja. Del denarja bomo na-
menili še za nakup opreme 
za kamniške gasilce in obno-
vo gozda v kamniškem kon-
cu, ki ga je najbolj prizadela 
letošnja ujma." je razložil di-

rektor Diners duba Sloveni-
ja Tone Horvatič. To je tudi v 
skladu s sporočilom njihove-
ga gosta na letošnji dobro-
delni prireditvi, okoljevar-
stvenika Ala Gora. " Z njiho: 
vo donadjo smo za otroke iz 
vse Slovenije pripravili po-
učen, a obenem prazničen 
program V z imskih letoviš-
čih v Kranjski Gori, Gorjah 
i n na Pohorju. Naj iskrice v 
njihovih očeh vsem polepša-
jo praznične dni," je ob tem 
zaželela generalna sekretar-

ka Z P M S Majda Struc. T a -
bor se končuje danes, v m i -
nulih dneh pa so se naužili 
nepozabnih doživetij v naia-
vL Rdeča nit tabora je bila se-
veda ekologija. "Otrod so se 
v okvim delavnic seznanili z 
recikliranjem i n opazovali 
spreminjanje narave skozi 
čas. Govorili smo o sevanju 
i n obnovljivih virih energije, 
na terenu pa so spoznavali 
ekološke otoke," je razkril 
programski vodja tabora v 
Gorjah Tomaž Zadnikar. 

Udeležence novoletnega ekološkega tabora je obiskal dedek Mraz in jih obdaril s kolesi./Foto:Tim doh 

vremenska napoved 
Napoved za Gorenjsko 

v petek bo v višjih legah precej jasno, po nižinah bo večji 
del dneva nizka oblačnost. V soboto in nedeljo bo pretežno 
jasno, po nižinah bo del dneva megla. 

Agencija RS za okolje. Urad za meteorologijo 

PETEK 

-5/0°C 

SOBOTA 

-7/-3°C 

N E D E L J A 

/-T^oCeiovec 
C .2/.TC 

Zagreb 
o -J/-« "C 

B E G U N J E N A G O R E N J S K E M 

Štrlekar odstopil že pred skupščino 

V ponedeljek je v. d. predsednika uprave družbe Skimar Ivan 
Štrlekar nadzornemu svetu podal odstopno izjavo. "V zad-
njih tednih so se razmere v Skimarju zaostrile do te mere, 
da je nastala popolna blokada vodenja poslovnega siste-
ma," je pojasnil. Po njegovem je z odstopom lastnikom 
omogočil, da sprejmejo ustrezne rešitve že na skupščini 
družbe 5. januarja. V obrazložitvi odstopa je Štrlekar zapisal, 
da je 31. marca letos zaradi izrednih razmer v Skimarju pre-
vzel funkcijo v. d. predsednika uprave za obdobje enega 
leta. Njegova primarna naloga je bila preprečitev stečaja 
družbe, zato so bili opravljeni pravni in finančni pregledi si-
stema Skimar, ki so jih zahtevali nadzorni svet Skimarja, 
družbeniki Skimarja in banke upnice. Kot je še pojasnil, je 
uprava Skimarja vzporedno izvajala sanacijo in tako ji je 
uspelo prepoloviti primanjkljaj z lanskih 8,4 milijona evrov 
na štiri milijone evrov oktobra letos. Zaradi nepooblaščene-
ga posredovanja netočnih informacij javnosti glede poslov-
nih rezultatov sistema Skimar pa je bil po njegovem ogro-
žen eden od pomembnejših sanacijskih ukrepov podjetja -
zmanjšanje števila zaposlenih iz poslovnih razlogov. S. Š. 

LjusgANA 

Spremenjene cene naftnih derivatov 

Včeraj, 30. decembra, so skladno z uredbo o oblikovanju 
cen naftnih derivatov nekoliko spremenili njihove cene. 
Nespremenjene ostajajo cene motornega bencina NMB 95, 
ki je še vedno 0 , 8 2 7 evra za liter, in dizelskega goriva 
PLO D - 2 (še naprej 0 , 9 1 4 evra za liter). Znižala se bo cena 
motornega bencina N M B 98, za liter bomo po novem 
odšteli 0,845 6vra, prav tako bo cenejše tudi kurilno olje, za 
0,043 evra: cena bo poslej znašala 0,520 evra. 

Sprememba uredbe o trošarini 

Vlada je v ponedeljek na dopisni seji sprejela spremembo 
uredbe o določitvi zneska trošarine za energente. V skladu z 
zakonom se trošarina plačuje v absolutnem znesku, ki je 
določen za posamezno vrsto izdelka, in različno glede na 
namen (za ogrevanje ali za pogon). Zakon daje vladi 
pooblastilo o zviševanju ali zniževanju trošarin v skladu z 
ekonomsko politiko države in vlada lahko trošarino tako 
povečuje ali znižuje za 50 odstotkov zneska, določenega z 
zakonom. S spremembo uredbe se trošarina za neosvinčeni 
bencin zviša s 384,52 evra na 402,57 evra za tisoč litrov in 
za plinsko olje za pogon s 355,93 evra na 382,59 evra za 
tisoč litrov. D. Ž. 
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