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Tema meseca

KRIZA

Poslanec evropskega parlamenta Jelko
Kacin pravi, da je finančna kriza 
spodbudila nekatere evropske države 
k razmišljanju o vstopu v Evropsko unijo
oz. o prevzemu evra. To velja za 
Islandijo, Dansko, Norveško, Švedsko ...

"V Sloveniji nismo naredili ničesar
narobe, ne v realnem sektorju ne v
vladni politiki, še največja napaka je
bila, da so v javnem sektorju v času naj-
večje konjunkture premalo varčevali,"
ugotavlja dr. Draško Veselinovič.

Cveto Zaplotnik

Na to temo se v zadnjem
času vrstijo različni pogovo-
ri in posveti, eden takih je
bil pred kratkim tudi na
Brdu. Na evropskem poslan-
skem večeru z naslovom Fi-
nančna kriza in gospodar-
ske posledice so o krizi raz-
glabljali evropski poslanec
Jelko Kacin, prva moža dveh
slovenskih bank, Gorazd Tr-
ček iz Gorenjske banke in
dr. Draško Veselinovič iz
Deželne banke Slovenije, ter
gospodarstvenik in predsed-
nik gospodarske zbornice
Zdenko Pavček, svoje mne-
nje so povedali tudi direk-
torji nekaterih podjetij. Jel-
ko Kacin, razgledan po ev-
ropskih obzorjih, je ugotav-
ljal, da je kriza spodbudila
nekatere evropske države k
razmišljanja o vstopu v Ev-
ropsko unijo oz. v Evropsko
monetarno unijo. Na Islan-
diji, kjer je kriza povzročila
celo fizične izgrede, zdaj
pritrjujejo temu, kar se je še
pred nekaj meseci zdelo bo-
gokletno - namreč to, da bi
bilo koristno vstopiti v EU
oz. evro območje. O prevze-
mu evra razmišlja Norve-
ška, ki sicer ni članica unije.
Na Danskem načrtujejo, da
bi najkasneje do leta 2011
pripravili referendum, na
katerem bi ponovno odločali
o vključitvi v evro območje.
Švedska naj bi predsedova-
nje Evropski uniji v drugi
polovici prihodnjega leta
kronala z zamenjavo krone
za evro ...

Država je doslej dobro
ukrepala

Evropska komisija je ob
koncu novembra predstavila
deset "izjemnih ukrepov za
izjemne čase", s katerimi
naj bi v državah članicah Ev-
ropske unije ublažili posle-
dice finančne in gospodar-
ske krize. "Ker je slovensko
gospodarstvo različno od ev-
ropskega in tudi naš bančni
sistem drugačen kot v Evro-
pi, bi enotne evropske ukre-
pe morali prilagoditi vsaki
državi posebej," meni Go-
razd Trček in dodaja, da je
država doslej primerno
ukrepala: z jamstvom za vse
hranilne vloge je preprečila
paniko med prebivalstvom,

bankam pa je zagotovila po-
roštvo pri najemanju posojil
na mednarodnem finanč-
nem trgu. In kako naj bi še
pomagali podjetjem? Po Tr-
čkovem mnenju bi bilo smi-
selno razmisliti o oblikova-
nju fonda (eden od njegovih
virov bi lahko bile trošari-
ne), s pomočjo katerega bi
država lahko začasno vstopi-
la v lastništvo strateško po-
membnih podjetij in tako
preprečila, da bi takšna pod-
jetja prešla v roke tujih last-
nikov. "Ni dovolj le to, da
banke zagotavljajo podjet-
jem posojila, dobro bi bilo,
če bi država lahko jamčila
bankam tudi za posojila ti-
stim podjetjem, ki so trenut-
no pod udarom gospodarske
recesije in precej rizična,
vendar pa dolgoročno zelo
pomembna za slovensko
ekonomijo. V prvi vrsti se
mi pojavlja problem stano-
vanjske gradnje, z aktivnim
vključevanjem države bi lah-
ko dosegli, da se nedokonča-
na stanovanja zgradijo do
konca," je dejal Gorazd Tr-
ček in poudaril: "Informaci-
je, da slovenske banke sedi-
jo na denarju, so dezinfor-
macije. Marsikatera banka
mora zbrati denar, da ga bo
lahko vrnila drugim ban-
kam, ki so obljubljale podalj-
šanje odplačevanja posojila,
zdaj pa so že dale vedeti, da
tega ne bodo storile. To je
sedenje slovenskih bank na
denarju in nič drugega." Pa
še to: Evropska centralna
banka (ECB) nudi bankam
ob izpolnjevanju določenih
pogojev finančna sredstva,
vendar jim jih je za zdaj pri-
pravljena posoditi le do 20.
januarja 2009. Ker je roč-
nost zelo kratka, se banke s
podjetji težko resno pogo-
varjajo o financiranju zani-
mivih projektov. "Z ECB-
jem bi bilo treba doseči do-
govor o podaljšanju tovrst-
nega financiranja najmanj
do začetka leta 2010 in se
tudi dogovoriti o dinamiki
odplačevanja teh posojil. S
tem bi bila negotovost v ban-
kah bistveno manjša, pod-
pora podjetjem pa lahko bi-
stveno boljša", je dejal Trček
in poudaril, da je to eden
ključnih in hitro izvedljivih
ukrepov. "Kar zadeva Go-
renjsko banko tudi zdaj, v
času krize, nismo zavrnili fi-

nanciranja nobenega resne-
ga projekta. Res pa je, da je
še pred letom dni kak zani-
miv gradbeni projekt danes
manj zanimiv in bolj rizičen
in ga je težje financirati."

"Ničesar nismo naredili
narobe"
Dr. Draško Veselinovič ugo-
tavlja, da analitiki niso znali
napovedati finančne in go-
spodarske krize, zdaj pa kar
tekmujejo med seboj, kdo jo
bo prikazoval bolj črno. "V
Sloveniji nismo naredili 
ničesar narobe, ne v realnem
sektorju ne v vladni politiki,
še največja napaka je bila, da
so v javnem sektorju v času
največje konjunkture prema-
lo varčevali", je dejal Draško
Veselinovič, ki v kriznih raz-
merah podpira ukrepe Slo-
venske izvozne družbe za fi-
nanciranje izvoznega gospo-
darstva, pospešitev dokonča-
nja in prodaje stanovanj ter
izdajo obveznic, s katerimi bi
država pridobila denar za
spodbujanje gospodarstva.

Opozoril je tudi na nevar-
nost, da bi podjetja iz gospo-
darsko močnejših držav po-
ceni prevzela dobra sloven-
ska podjetja. Idealna tarča
prevzema bi lahko bila novo-
meška Krka, ki je bila na vr-
huncu vredna kar 4,4 mili-
jarde evrov, zdaj pa je le slabi
dve milijardi. Na mnenje, da
bi v krizi morali pomagati
predvsem dejavnostim in
podjetjem, ki so v nacional-
nem interesu, se je odzval s
pripombo, da je takšen 
interes zelo težko definirati.
"Brž kot ga poskušamo dolo-
čiti, se znajdemo pred vpra-
šanjem, kaj so kriteriji. Eko-
nomija jih ne pozna," je dejal
Draškovič.
V pogovoru so sodelovali
tudi direktorji nekaterih go-
renjskih (slovenskih) podje-
tij, ki so ugotavljali, da se pre-
več govori o finančni in pre-
malo o gospodarski krizi, da
država z ukrepi za podjetja že
kasni in da je padec vredno-
sti delnic tudi za dobro stoje-
ča slovenska podjetja prilož-
nost za poceni nakupe. 

Izjemni ukrepi za 
izjemne čase
Slovenija občuti posledice svetovne finančne in gospodarske krize. 

Gorazd Trček, predsednik uprave Gorenjske banke 

Zelo odvisni od prodaje v tujino
"Slovensko gospodarstvo je zelo odvisno 
od prodaje v tujino. Približno petsto družb 
ustvari več kot petino prihodkov s prodajo v
druge države. Sto največjih izvoznikov 
ustvari 54 odstotkov celotnega izvoza in za-
posluje 82 tisoč ljudi, še približno 150 tisoč
ljudi je posredno vezanih na ta podjetja."

Kriza je uvožena
"Kriza je uvožena in ne odraža dejanskega
stanja v slovenski ekonomiji. V javnem 
sektorju je še ni tako čutiti kot v realnem.
Država mora hitro reagirati, da nam panoge,
ki so perspektivne in so se zaradi krize
trenutno znašle v težavah, ne bodo padle na
kolena. Pomembno je tudi, da smo si glede
ukrepov enotni in da vlada takoj začne 
socialni dialog.

Komu pomagati?
"V Sloveniji bi glede pomoči morali 
vzpostaviti politični konsenz o tem, kaj je
nacionalni interes. Prepričan sem, da je to
lahko le določena dejavnost, znotraj te 
dejavnosti pa lahko tudi določeno podjetje."

Gospodarstvo uničuje samo sebe
"Slovensko gospodarstvo je v položaju, ko 
že uničuje samo sebe. Velika podjetja so
dobaviteljem podaljšala plačilne roke, 
normalni so od 90 do 120 dni, po novem se
gibljejo že do 240 dni. V prevozništvu se
posledice odražajo tako, da je tisoč tovor-
njakov že "parkiranih"."

Tretja svetovna vojna
"Nemčija, Avstrija in Italija so ob krizi
vložile v gospodarstvo težke milijarde evrov.
To je tretja svetovna vojna, le da se uporab-
lja drugo orožje, to je denar. Če se bomo
Slovenci v tej vojni bojevali s sredstvi gene-
rala Maistra, bomo vojno izgubili in bomo
čez štiri, pet let le še lastniki kakšne manjše
trafike."

Zdenko Pavček, predsednik Gospodarske zbornice
Slovenije I Foto: Tina Dokl
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Miha Naglič

Tragično in prezgodaj pre-
minuli in nato predolgo za-
molčani pesnik France Ba-
lantič je Pibernikov literarni
favorit. Oba sta Franceta,
bila sta rojaka (Balantič se je
rodil 1921 v Kamniku, Pi-
bernik 1928 v Suhadolah pri
Komendi), osebno se nista
spoznala, a France, ki je voj-
no preživel, je že pred nje-
nim koncem bral pesmi ti-
stega, ki je moral v notranj-
skem Grahovem tako ne-
srečno umreti. Njegovo delo
(in dela drugih zamolčanih
avtorjev) je proučeval že v le-
tih, ko so bila še na indeksu
prepovedanih knjig, po osa-
mosvojitvi pa je uredil celo
vrsto njihovih knjig. Krona
je Balantičevo Zbrano delo,
ki ga je uredil in je izšlo no-
vembra v temeljni zbirki
Zbrana dela slovenskih pes-
nikov in pisateljev in se tako
dokončno uvrstilo v sloven-
ski literarni k non. Zbrane-
ga dela je sicer za eno samo
knjigo, je pa ta literarno do-
volj težka. Hkrati z njo je
mariborska Litera izdala še
monografijo France Balan-
tič, literarnozgodovinski
esej, čigar avtor je seveda
France Pibernik. Poleg teh
dveh kapitalnih knjig je Ti-
skarna Pleško ob 65. obletni-
ci pesnikove smrti izdala še
miniaturko z naslovom Iz-
brane pesmi.
Zakaj ravno Balantič, sem
vprašal profesorja v intervju-
ju, ki sva ga naredila ob nje-
govem jubileju v začetku
septembra za Snovanja? "Ne
morem vedeti, ali so bili
kakšni posebni razlogi, da
sem se lotil pesnika Franceta
Balantiča, ali je šlo zgolj za
naključje. Vsekakor pa sem
njegovo ime srečal zelo zgo-
daj, v zimi 1944/45, ko sem v
Slovenčevem koledarju za
leto 1945 lahko prebral nje-
govo kratko biografijo in pe-
sem Žalostinko. Pomemb-
nejše pa je bilo, da mi je v še-
stem razredu na kranjski
gimnaziji sošolec posodil
njegovo zbirko V ognju gro-
ze plapolam (1944), zanima-
nje pa se je nadaljevalo, ko
sem se v jeseni 1949 vpisal
na slavistiko, kjer so vsi brali
ali hoteli brati Balantiča. Ta-
krat sem prvič obiskal Balan-
tičeve v Kamniku in poslej ga
nisem spustil iz rok. Najbrž
me je pritegnil, ker mi je bil
bližnji rojak, predvsem pa
zato, ker je njegova pesem z
izjemno bogatim pesniškim
jezikom sama klicala k bra-

nju in razmišljanju. Takrat
nisem mogel vedeti, da je bil
Balantič že 27. junija 1945
uradno postavljen na sez-
nam prepovedanih avtorjev,
predvsem pa nisem vedel, da
je ob njem še toliko drugih,
ki pa jih ni bilo mogoče brati,
ker njihova dela niso izšla ali
so bila natisnjena samo v
emigraciji, kar pa je bilo vse
na indeksu, torej uradno pre-
povedano." Pibernikova za-
sluga je, da so se ti avtorji vr-
nili v slovensko domačo jav-
nost in zavest. Med njimi je
poleg Balantiča tudi več go-
renjskih imen, zlasti pisatelj
Karel Mauser in pesnik Ivan
Hribovšek.
Četrta od šestih knjig je
Kranjska knjiga, o kateri smo
v našem časopisu že pisali.
Gre za monografijo iz zbirke
o slovenskih mestih, ki jo iz-
daja Slovenska matica, naj-
starejša slovenska založba.
Po Ljubljanski, Mariborski,
Tržaški, Celjski, Celovški,
Ptujski in Novomeški je zdaj
izšla še imenitna Kranjska
knjiga. Matica je nalogo, da
jo pripravi, poverila - komu
drugemu kot profesorju
Francetu Piberniku. Ta je iz-
bral in uredil za 466 strani
kranjskih pesmi, zgodb in
pričevanj 71 avtorjev, slikov-
no gradivo (24 samostojnih
listov) pa je kot njegov sode-
lavec odbral in razložil Da-
mir Globočnik, umetnostni

zgodovinar. "Zavedam se,
da je marsikaj ostalo zunaj
pričujočega izbora, res pa je
tudi, da se je marsikaj izgu-
bilo v burnih prelomnih ča-
sih, ki so nepreklicno za
nami. A tisto, kar je ostalo,
naj priča o mestu iz davni-
ne, o mestu na pomolu, ki
se je do današnjih dni širo-
ko razprlo po bližnji okolici.
V podobi našega mesta, ki
se je spreminjala in dopol-
njevala iz davnine do današ-
njih dni, lahko razberemo
značaj te naselitvene skup-
nosti, v njej pa moremo pre-
poznati tudi sebe." 
Peto knjigo je Gorenjec me-
seca napisal o sebi, spomine
na svoja zgodnja leta z na-
slovom Začudene oči otroš-
tva. Izšli so v sozaložbi vseh
treh Mohorjevih, častitljive
založnice pa so ob njih zapi-
sale, da avtor v njih in pred
nami "poetično realistično
odstira življenje na sloven-
skem podeželju v času pred
svetovno vojno". Slednja pa
je prinesla "usoden in ne-
preklicen rez od preteklih
vrednot. Kljub temu pisanje
ni zagrenjeno, ampak izra-
ža toplino, ki pa nikdar ne
zaide v sladkobno nostalgič-
nost". Zadnja od šestih kn-
jig je Pibernikova monogra-
fija o pesniku Jožetu Udovi-
ču, ki je v tisku in izide še
letos pri celjski Mohorjevi
družbi: Jože Udovič, njego-

va poezija med realnostjo in
vizijo - z dvema proznima
intermezzoma. Več o njej
ob bližnjem izidu.
Kolikor vem, med našimi
najvidnejšimi literarnimi
zgodovinarji ni nikogar, ki
bi bil hkrati tudi priznani
pesnik z vrsto izdanih
zbirk. "Gotovo sem bil na
začetku močno zasidran v
poeziji in v tistem času ni-
sem mislil na kakšno lite-
rarnozgodovinsko delo, saj
sem kvečjemu zagrešil
kakšno književno oceno ali
članek. Stvari so potekale
počasi, v različnih fazah,
moram pa pripomniti, da s
svojim literarnozgodovin-
skim deležem ne sodim v
status klasičnega literarne-
ga zgodovinarja, kakršen je
bil dr. Slodnjak ali kakor je
dr. Paternu. Razvijal sem
posebno smer, ki bi jo po-
gojno imenoval raziskoval-
na literarna zgodovina.
Mene niso zanimali gene-
ralni estetski tokovi v naši
pretekli literaturi, zanimal
me je posamezni avtor, še
najbolj sodobniki, s kateri-
mi sem lahko komuniciral.
Z različnimi načini sem se
skušal prebiti čim bliže do
njihovih ustvarjalnih izho-
dišč, ob tem pa preverjati
njihova razmerja med stvar-
nim in imaginarnim, jih
čim bolj ozemljiti."
Profesor je na tem svetu ste
že tako dolgo, da lahko o
njem izreče tudi kakšno so-
dbo. Je danes v človeški
družbi kaj bistveno druga-
če, kot je bilo nekoč, sem ga
vprašal? "Svet za nas ostaja v
bistvu nespremenljiv, po-
drejen je kozmičnim zako-
nom, do katerih se človeštvo
skuša mukoma dokopati, pa
se še ni prebilo prav daleč.
Pravzaprav živimo od znan-
stvenih domnev in spet ča-
kamo na kakšnega Koperni-
ka, da nas pomakne za kakš-
no kozmično enoto naprej,
do konca pa je še neskončno
daleč in neskončnost še ni
definirana. Prav tako mis-
lim, da se družba in njeno
življenje v dosegih naše zgo-
dovine ni moglo kaj dosti
spremeniti, ker dokler ob-
staja polis kot oblika družbe-
ne ureditve, bo obstajala nje-
na notranja struktura in hie-
rarhija, kajti skozi naša sto-
letja so se v bistvu menjava-
la samo poimenovanja posa-
meznih socialnih kategorij."
In česa si ob svoji 80-letnici
še želi? "Še kaj mirnih dni
in delovne volje, saj delu ni
videti konca."
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Berta Golob, pisateljica: "Iz izjemno
bogatega Pibernikovega literarnega in 
slovstvenozgodovinskega opusa močno 
izstopa njegov delež k tako imenovanemu
skupnemu kulturnemu prostoru." In še:
"Odkar postaja naš mali svet sestavnost
lokalno-globalne resničnosti, se France 
Pibernik giblje tudi v njem kot samosvoja
osebnost."

Dr. Brane Senegačnik, glavni urednik Nove
revije: "Aktualnost Pibernikovega izraza 
raste predvsem iz pristnosti njegove 
doživljajske izkušnje: kot izredno senzibilen
duh, pa naj gre za naravo, posameznikovo
usodo ali za tradicionalne oblike življenja
skupnosti." In še: "Hrepenenje pesnika
Franceta Pibernika živi v času, ki ni 
preprost; živi iz umetniške sredice človeka,
ki prav tako ni preprost."

Prof. France Pibernik, pesnik, literarni zgodovinar, urednik

Ob 80-letnici nam 
podarja kar šest knjig
France Pibernik, ki je bil več kot tri desetletja profesor slovenščine na Gimnaziji Kranj in je 2. septem-
bra dopolnil 80 let, je prav v tem letu doživel pravi izbruh svoje ustvarjalnosti: napisal in/ali uredil je
kar šest knjig: tri o Francetu Balantiču, po eno pa o Jožetu Udoviču, mestu Kranju in - sebi.

Prof. France Pibernik

Berta Golob I Foto: Tina Dokl

Dr. Brane Senegačnik
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Pro et contra

MNENJE

Marjana Ahačič

Pavel Škofic, direktor Alp-
skega letalskega centra, je
prepričan, da bo prestavlje-
na in asfaltirana vzletno-
pristajalna steza prinesla
nov razvoj v lokalno okolje.
"Naš cilj je domačinom in
obiskovalcem ponuditi cen-
ter, kjer bodo lahko v miru
preživeli dan ali dva pri de-
javnostih, ki jih veselijo." 
Zakaj? "Z letališčem in lete-
njem v tem okolju živimo že
90 let in temu se ne bomo
odpovedali. Območje je v
tem trenutku idealno za raz-
voj tehniške kulture, ki bo
sicer na tem, gorenjskem
koncu, popolnoma zamrla.

Prepričan sem, da še kako
potrebujemo center, ki bo
mimoidočim turistom pred-
stavljal prelomnico pri odlo-
čanju o tem, ali bodo po av-
tocestnem kanalu oddrveli
mimo nas ali bodo zavili s
ceste, se ustavili in nekaj do-
prinesli k turizmu."
Pravi, da pravzaprav ne ra-
zume, kaj tako zelo moti na-
sprotnike razvoja letališča in
preplastitve steze z asfal-
tom, ki bo po njegovem
osnova temu razvoju. "Na-
sprotnike je najprej motil
hrup, pa smo dokazali, da
ves čas letimo v okviru ome-
jitev - to je povprečno 58 de-
cibelov čez dan in 53 decibe-
lov zvečer. Prek teh omejitev

ne smemo in ne želimo. In
če hočemo leteti več, potre-
bujemo tišja letala. Tišja le-
tala ki za vzlet in pristanek
rabijo primerno dolgo as-
faltno stezo."
Prav tako, pravi, ne razume
novega argumenta proti as-
faltiranju steze. "Če tu ne bi
bilo letališča, bi bilo lahko
na primer stanovanjsko na-
selje - po mojem prepriča-
nju z bistveno več asfalta in
betona, kot ga bo imela nova
steza. Si morete predstavlja-
ti, da ptice na letališču brez-
skrbno letijo ob letalih in da
divjadi čisto nič ne moti, če
se z letalom spustiš prav v
njihovo bližino - če pa pride
proti divjim živalim človek,
ga iz strahu ne spustijo v bli-
žino. Tudi to dejstvo pokaže,
da letalci nismo tako zelo
moteči v naravi," dodaja,
prepričan, da bi bila koncen-
tracija prometa bistveno več-
ja, če bi bilo na mestu seda-
njega letališča strnjeno 
urbano naselje. "In ko smo
že pri asfaltu - gre za res da

ne živ, a vendarle naraven
material, ki za vzdrževanje
ne potrebuje ne kemikalij
ne strojev, ne praši se in ne
onesnažuje okolja, tako da
res ne vem, zakaj naenkrat
toliko novih nasprotovanj."
Kljub temu da je bila prepla-
stitev in prestavitev obljub-
ljena že za letošnji oktober,
še vedno verjame v idejo
športno turističnega letal-
skega kompleksa. "Naj še
enkrat poudarim. Nespa-
metno bi bilo, če bi hoteli
biti konkurenca bližnjemu
Brniku. Za to bi potrebovali
več kot tri kilometre dolgo
stezo in dvajsetkrat več sred-
stev, kot jih imamo sedaj ter
še množico drugih pogojev.
Hočemo imeti športno in
turistično letališče ter center
tehnične kulture in adrena-
linskih športov. To so dejav-
nosti, ki jih tukajšnja okoli-
ca do sedaj, nima, pomenile
pa bodo osnovo za dolgoro-
čen razvoj turizma in sprem-
ljajočih gospodarskih dejav-
nosti."

Pavel Škofic, direktor Alpskega letalskega centra Lesce

Ne najdem razumnega
argumenta proti 
"Naš cilj je vzpostaviti športno turistično letalski center, center tehniške kulture in adrenalinskega
športa ter zagotoviti kvalitetna delovna mesta."

Pavel Škofic

Andrej Kolar, jadralni pilot:
"Asfaltna vzletno pristajalna steza
bi omogočila uporabo bistveno
tišjih letal, kot jih omogoča ta, ki
jo imamo sedaj."

Miro Pogačar, načelnik GRS:
"Prav s tega območja prihaja največ
gorskih reševalcev in tudi večino
reševanj opravimo od tu, leško 
letališče pa bi bilo idealno tudi za
varno šolanje reševalcev."

Letališče naj bi po načrtih postalo tudi tehniški center, ki bi
ga uporabljali modelarji.

Jadralci so med najpomembnejšimi uporabniki letališča.

Živa Grgič z Mašo: "S hčerko se pogosto sprehajam po
Radovljici, ker so tu doma fantovi starši. Zvoke letal z
bližnjega letališča komajda slišim, tako da me niti malo ne
motijo, z velikim veseljem pa vedno opazujem padalce."

Ajdin Mujezinovič: "Stanujem v Lescah, tik ob železnici in
vse dni poslušam vlake, ki me čisto nič ne motijo; pred-
stavljate si lahko, da me letala še manj ... Ne vem, če jih
sploh opazim, tako da tudi povečanemu letališču ne
morem nasprotovati."

"Nasprotnike je najprej motil hrup, pa smo 
dokazali, da ves čas letimo v okviru omejitev 
- to je povprečno 58 decibelov čez dan in 53 
decibelov zvečer. Prek teh omejitev ne smemo
in ne želimo. In če hočemo leteti več, 
potrebujemo tišja letala.
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Takole naj bi bila po načrtih videti nova asfaltna vzletno
pristajalna steza, premaknjena zdolž nove avtoceste. Ob
njej je z zeleno vrisana krajša travnata steza, ki jo bodo 
za pristajanje uporabljali jadralni letalci. Z belo je 
označena sedanja travnata vzletno pristajalna steza.
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Pro et contra

Travnata pristajalna steza za jadralna letal

Nova vzletno-pristajalna steza

Stara travnata vzletno pristajalna steza

MNENJE

Marjana Ahačič

Leta 2006 ustanovljeno Dru-
štvo gibanje proti širitvi in
hrupu letališča Lesce ostro
nasprotuje podaljšanju in as-
faltiranju letališke steze v Les-
cah in povečanju obsega de-
javnosti na leškem letališču. 
"V društvo sem se vključil
kot nekdanji predsednik ra-
dovljiškega društva za var-
stvo okolja, ki se je že v času
pisatelja Mateja Bora borilo
prav proti neurejenim raz-
meram na letališču v Les-
cah. Razmere so se drastič-

no poslabšale v letu 2006,
ko je letališče postalo poli-
gon za športne letalce, teda-
nje vodstvo pa ni upoštevalo
nobenih dogovorov glede
urnikov letenja. Ko smo se
začeli s problematiko inten-
zivneje ukvarjati, smo ugo-
tovili, da razvojna strategija
letališča vsebuje prav never-
jetne smernice širjenja de-
javnosti na prostoru, ki je
omejen, občutljiv in zaradi
bližine številnih naseljenih
območij tudi nevaren. Ena
asfaltna in dodatno še trav-
nata steza, center šolanja pi-

lotov motornih letal, dodatni
hangarji za popravila letal,
prostor za helikopterski pro-
met, povečana frekvenca
pristajanja in vzletanja go-
stujočih (zasebna in poslov-
na) letal - enostavno preveč
za ta majhen prostor," po-
jasnjuje predsednik društva
Miha Zalokar.
Nadaljevanje zgodbe je zna-
no: komisija za usklajevanje
mnenj, ki jo je imenoval žu-
pan, je z delom prenehala v
času volitev. "Prepričan
sem, da je bila ustanovljena
le zato, da bi zavlačevali in
preusmerjali našo pozor-
nost, dogovoriti se ni dalo o
ničemer. Pa smo bili pri-
pravljeni na kompromise:
dogovarjali smo se o urnikih
letenja, pristali celo na 600-
metrsko asfaltno stezo, ki bi
omogočala letališko dejav-
nost v sedanjem obsegu, a
so nas vedno le obtoževali
zaviranja razvoja. Ko smo se
lotili bolj sistematičnega
pregledovanja prostorske
dokumentacije, smo ugoto-

vili cel kup nepravilnosti,
zato smo se odločili, da se z
vsemi pravnimi sredstvi
upremo načrtovanim gro-
bim posegom in nerazu-
mnim rešitvam, ki koristijo
samo določenim interesom.
Prepričan sem, da je zakon
na naši strani in da letališka
steza še dolgo ne bo ne pre-
maknjena ne povečana ne
preplastena z asfaltom."
In kaj bi društvo razumelo
kot uspeh v tej dolgi in za-
pleteni zgodbi o letališču?
"Uspeh bi bil, če bi se z ob-
čino in letališčem lahko do-
govorili o tem, da neodvisna
inštitucija pripravi strokov-
no in temeljito študijo o
tem, kaj na prostoru seda-
njega letališča sploh potre-
bujemo, kaj želimo in kaj
moremo vpeti v življenje in
prostor med Radovljico, Les-
cami, Hrašami, Hlebci in
Novo vasjo. Delati novo leta-
lišče le dvajset kilometrov
stran od Brnika pa je po mo-
jem globokem prepričanju -
neumnost."

Božena Kolman Finžgar, direktorica
Knjižnice A. T. Linharta:
"Nobenega bistvenega povečanja
prometa ne pričakujem, če bodo
obnovili letališče. Letala in padalce pa 

z užitkom gledamo že sedaj in ne vem,
zakaj jih ne bi tudi v prihodnje."

Nives Čorak, predsednica društva
za varstvo Okolja:
"Povečanje in asfaltiranje vzletno
pristajalne steze v Lescah je grob
poseg v okolje, ki je že tako 
preobremenjeno. Prepričana sem,
da bi bil tudi hrup bistveno večji."

Miha Zalokar

Jože Metelko: "Letala nad Radovljico me že sedaj zelo
motijo, sploh ob nedeljah. Bog ne daj, da bi takrat kosili
travo, letalci pa zganjajo hrup tako rekoč natančno nad
našimi glavami. Najraje in najpogosteje prav v času
večernih poročil ... Sem proti povečanju letališča."

Marija Purgar: "Letala, ki letijo z leškega letališča, seveda
slišim, a me hrup v takšnem obsegu, kot je sedaj, ne moti.
Bi me pa prav gotovo motilo, če bi se dejavnost in s tem
tudi frekvenca letov povečala, zato naj letališče ostane v
mejah sedanjega."

Miha Zalokar, predsednik društva gibanje proti širitvi in hrupu letališča Lesce

Sploh vemo, kakšno 
letališče potrebujemo?
Društvo gibanje proti širitvi in hrupu letališča v Lescah je prepričano, da se občina vnaprej 
postavlja na stran kapitala.

”Uspeh bi bil, če bi se z občino in letališčem 
lahko dogovorili o tem, da neodvisna inštitucija
pripravi strokovno in temeljito študijo o tem, 
kaj na prostoru sedanjega letališča sploh 
potrebujemo, kaj želimo in kaj moremo vpeti 
v življenje in prostor med Radovljico, Lescami,
Hrašami, Hlebci in Novo vasjo.Delati novo 
letališče le dvajset kilometrov stran od Brnika pa
je po mojem globokem prepričanju - neumnost.”
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Ekologija

Marjana Ahačič

Zavod RS za varstvo narave
je v začetku novembra na Je-
lovici postavil 75 gnezdilnic
za ogrožene in redke kozače
ter koconogega čuka. "Na-
meščanje gnezdilnic na dre-
vesa je potekalo novembra,
pripravljalna dela, ki so
vključevala izbiro primernih
mest za postavitev in trans-
port gnezdilnic na Jelovico,
pa so se začela v drugi pol-
ovici oktobra. Seveda je bilo
treba pred tem gnezdilnice
tudi izdelati in pridobiti so-
glasja lastnikov zemljišč, na
katerih stojijo gnezdilnice.
Ta dela so se začela že v av-
gustu," je povedala Sonja
Rozman Bizjak s kranjske
območne enote republiške-
ga Zavoda za varstvo narave. 

Odločna kozača
Kozača, dobrega pol metra
velika ptica, ki kljub svoji
mogočnosti neslišno leti v
iskanju hrane, je druga naj-
večja sova v Evropi. Živi v
prostranih, najraje dinar-
skih bukovo-jelovih gozdo-
vih, kjer se hrani s polhi. V
hudih zimah pride tudi v ni-
žine in v bližino človeških
prebivališč, saj ne sodi med
najbolj plašne vrste sov; v
zadnjih letih so jo nekajkrat
opazili celo v ljubljanskem
parku Tivoli. Je pa edina
med sovami, ki zna zelo
agresivno braniti svoje mla-
diče in je lahko nevarna, če
se mladičem kdo preveč pri-
bliža. O takšnih srečanjih s
kozačo kroži kar nekaj
zgodb predvsem med goz-
darji, ki se jim je že zgodilo,
da so imeli ob podiranju
dreves opravka z divjo uje-
do, ki se je z ostrimi krem-

plji in močnim kljunom po-
gnala naravnost vanje. In ni
odnehala ... Kot ve povedati
ornitolog Društva za opazo-
vanje in proučevanje ptic
Slovenije Tomaž Mihelič, je
prvi podatek o prisotnosti
kozače v Julijcih zabeležil
prav gozdar Ivan Veber, ki
jo je leta 1966 srečal in foto-
grafiral pri gozdarski koči
na Martinčku na Jelovici.
Danes populacijo sloven-
skih kozač strokovnjaki oce-
njujejo na 600 parov. Naj-
pogosteje gnezdi v opušče-
nih duplih. Za gnezdo skrbi
samica, ki ga varuje in ureja,
medtem pa samec z ulovlje-
nimi mišmi in voluharicami
hrani samico in kasneje tudi
mladiče. Je ena od tistih sov,
ki jo lahko srečamo podnevi,
prepoznali in ločili od dru-
gih sov pa jo bomo po tem,
da je zares velika in ima za
sovo precej dolg rep.

Skrivnostni koconogi čuk
Z bistveno manjšim sorod-
nikom, koconogim čukom,
si delita življenjski prostor.
"Koconogi čuk pogosto živi
na istem območju kot koza-
ča zato, ker je ob njej bolj va-
ren. Kot je ugotovil razisko-
valec dr. Al Vrezec, kozač ko-
conogega čuka ne more uje-
ti, prežene pa njegovo sov-
ražnico lesno sovo, zato tam,
kjer je kozača, lesne sove ni,"
pojasnjuje Tomaž Mihelič. 
Koconogi čuk je velik do naj-
več 27 centimetrov. Tega
predstavnika sov vidimo zelo
redko, ker je aktiven skoraj
izključno ponoči. Tisti, ki se
še pred jutranjim svitom od-
pravljajo v naravo, pa ga po-
sebej zgodaj spomladi pogo-
sto slišijo, saj se oglaša z
značilnim, glasnim uuup,

uuup, uuup ... Tesno je po-
vezan s črno žolno, za gnez-
denje namreč izbira njena
opuščena dupla. Zaradi po-
manjkanja dupel samci du-
pla varujejo tudi pozimi, sa-
mica in mladi čuki pa se v
mrzlem delu leta umaknejo
v nižje lege. Je sive varovalne
barve, zaradi katere se ptica
skoraj popolnoma zlije z de-
blom drevesa. Medtem pa je
njegovo duplo na deblu do-
bro vidno in je videti kot črn
madež, zato v času gnezde-
nja samica in kasneje tudi
mladiči ob vznemirjenju
skočijo na odprtino dupla in
s svojo varovalno barvo glave
prikrijejo odprtino. Kot 
večina sov, tudi koconogi
čuk lovi ponoči, predvsem
male glodavce. 

S pticami bogata Jelovica
Jelovica je prav za kozačo
najpomembnejši življenjski
prostor na območju Julijskih
Alp, čeprav je vrsta tu precej
manj gosto naseljena kot v
dinarskem pasu. "Območje
je primerno tudi za gnezde-
nje njenih sorodnikov, koco-
nogega čuka in malega sko-
vika; slednji ima rad smreke,
s katerimi je bilo območje
pogozdovano v preteklosti,
in ima zato tukaj eno izmed
najpomembnejših gnezdišč
pri nas," pojasnjuje Mihelič.
"Ornitološki pomen gozdov
na Jelovici dodatno okrepijo
koconoge kure. Znotraj ob-
močja gnezdijo tri vrste: div-
ji petelin, gozdni jereb in ru-
ševec. Divji petelin je razšir-
jen na celotnem območju,
najbolj pa naseljuje pas nad
1200 metrov nadmorske vi-
šine. Podobno je z jerebom,
ki naseljuje predvsem obrob-
ja pašnikov na najvišjih le-

gah območja. Ruševec živi
predvsem na negozdnem
območju okoli Ratitovca. Od
povsem gozdnih vrst ptic
živi na tem območju tudi tri-
prsti detel. Svojevrsten po-
men Jelovici dajejo tudi skal-
nate stene, ki omejujejo ob-
močje na severu in jugu, v
njih pa gnezdita planinski
orel in sokol selec."
Z bogatimi gozdovi Jelovice
že od nekdaj intenzivno go-
spodarijo. V preteklosti so
vanje vnašali veliko smreke,
zato so še danes po večini
smrekovi. Prav tako so posle-
dica preteklega gospodarje-
nja številne gozdne ceste. "V
tamkajšnjih gozdovih je zato
izredno malo stoječih odmr-
lih dreves in niti ene večje
površine, prepuščene narav-
nemu razvoju in tako po-
membne za ohranjanje 
večine vrst gozdnih ptic. Če
bi vsaj malo ustavili inten-
zivno gospodarjenje z goz-
dom, ne gradili več novih
gozdnih prometnic ter spod-
bujali pašo na obstoječih, po-
nekod že opuščenih plani-
nah, bi Jelovica lahko ostala
prijeten dom številnim
gozdnim pticam," še dodaja.
Pri opisu Jelovice pa ne sme-
mo pozabiti na dve barji, in
sicer Za blatom in Ledina, ki
sta kot samostojni območji
Natura 2000 opredeljeni za-
radi varstva ogroženih habi-
tatnih tipov. 

Gnezdilnice namesto 
naravnih dupel
Zavod za varstvo narave želi
s postavitvijo gnezdilnic iz-
boljšati pogoje za razmnože-
vanje kozače in koconogega
čuka in jim omogočiti preži-
vetje v jelovških gozdovih.
"V ta namen smo se obrnili
na lastnike gozdov, največja
sta država in ljubljanska
Nadškofija, nekaj pa je tudi
zasebnikov, in jih prosili za
dovoljenje, da v njihovih
gozdovih postavimo gnezdil-
nice. Veseli smo, da je 
večina lastnikov, tudi največ-
ja dva, soglašala s tem, izved-
bo tega projekta pa je omo-
gočila in podprla kneževina
Monako," je še povedala So-
nja Rozman Bizjak.
Na zavodu RS za varstvo nara-
ve upajo, da bodo ptice izkori-
stile možnost, ki so jim jo po-
nudili za gnezdenje. "Spo-
mladi bomo preverili, koliko
in katere gnezdilnice si bodo
sove izbrale za gnezdenje.
Spremljanje stanja zasede-
nosti gnezdilnic načrtujemo
tudi v prihodnje. Posredno
bomo tako pridobili tudi ne-
katere podatke o teh dveh vr-
stah." 

Nova domovanja 
v gozdovih Jelovice
Z gnezdilnicami za koconoge čuke in kozače bodo na Jelovici omogočili preživetje 
ogroženima vrstama sov. 

DEJSTVA

Največja med slovenskimi 
sovami je velika uharica. Ostali
predstavniki sov pri nas so: mala
uharica, kozača, lesna sova, 
koconogi čuk, mali skovik, 
čuk, pegasta sova in veliki 
skovik. Edina selivka med njimi
je veliki skovik, ki se jeseni 
odpravi v Afriko in se vrne v 
začetku aprila. Močvirska 
uharica v Slovenijo zaide le pozimi.
Lani so jih ornitologi opazili kar
nekaj, sicer pa ta vrsta sove 
gnezdi višje v severni Evropi. 

Tako koconogi čuk kot kozača
sta na območju Jelovice, pa tudi
širše, ogrožena predvsem zaradi
pomanjkanja primernih mest za
gnezdenje. Obe vrsti gnezdita v
duplih dreves, ki so jih stesali
detli ali žolne. Sicer pa sta med
najbolj ogroženimi sovami v Slo-
veniji čuk in veliki skovik, kate-
rih število drastično upada pred-
vsem zaradi uporabe kemičnih
sredstev v kmetijstvu, ter velika
uharica, ki jo najbolj ogrožajo
srednje napetostni daljnovodi. 

Koconogi čuk I Foto: T. Mihelič

V začetku novembra so na Jelovici postavljali gnezdilnice za kozačo in koconogega čuka.

GG + je priloga Gorenjskega glasa

IZDAJATELJ
Gorenjski glas, d. o. o., Kranj,

Bleiweisova cesta 4, 4000 Kranj

ODGOVORNA UREDNICA
Marija Volčjak

UREDNIKI
Robert Guštin (Športni glas), Cveto Zaplotnik (Upokojenski glas), 

Mojca Šimenc (Zdravje&lepota), Urša Peternel (Na potep), 
Suzana P. Kovačič (Starši&otroci)

UREDNIŠTVO
novinarji in fotoreporterji Gorenjskega glasa in zunanji sodelavci

OBLIKOVNA ZASNOVA
Jernej Stritar, Tricikel

TEHNIČNI UREDNIK 
Grega Flajnik

VODJA OGLASNEGA TRŽENJA
Mateja Žvižaj

OGLASNO TRŽENJE
Jana Triller (Športni glas), Mirjam Pavlič (Upokojenski glas), Jana Belovič
(Zdravje&lepota), Božena Avsec (Na potep), Janez Čimžar (Starši&otroci)

GG + je priloga 97. številke Gorenjskega glasa, ki je izšla 5. decembra 2008 
v nakladi 20.000 izvodov

TISK
Styria Print Holding, Avstrija

DISTRIBUCIJA
Pošta Slovenije, d. o. o., Maribor



7petek, 5. decembra 2008

Križanka
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telefon: 04/257 54 44, fax: 04/257 54 40, 
gsm: 041 781 334, www.pelar.si

Za izžrebance smo pripravili: 1. nagrada: bon v vrednosti 20 EUR, 2. in 3. nagrada pa bon v vrednosti 10 EUR. Tri nagrade podarja
Gorenjski glas. Rešitve križanke (nagradno geslo, sestavljeno iz črk iz oštevilčenih polj in vpisano v kupon iz križanke) pošljite na 
dopisnicah do srede, 24. decembra 2008, na Gorenjski glas, Bleiweisova cesta 4, 4001 Kranj. Dopisnice lahko oddate tudi v nabiralnik
Gorenjskega glasa pred poslovno stavbo.
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zgodbe z roba

SODNA KRONIKA MESECA

Ustavili postopek zoper homeopatinjo
Višje sodišče v Ljubljani je pred kratkim ustavilo sodni
postopek zoper nekdanjo zdravnico in homeopa-
tinjo, 50-letno Darjo Eržen z Zgornjega Je-
zerskega, obtoženo povzročitve smrti iz malo-
marnosti. Čeprav je bila Erženova na kranjskem
sodišču dvakrat spoznana za krivo in obakrat 
obsojena na pogojno zaporno kazen, se sodni
postopek zoper nekdaj priljubljeno home-
opatinjo z Zgornjega Jezerskega zaradi abso-
lutnega zastaranja uradno sploh ni zaključil.
Višje sodišče je sklep o ustavitvi sodnih
postopkov zoper Darjo Eržen sprejelo na
podlagi odločbe ustavnega sodišča, ki je sep-
tembra letos ugotovilo, da mora biti ponovl-
jeno sojenje končano najkasneje v dveh letih po razveljavitvi pravnomočne
sodbe zaradi uporabe izrednega pravnega sredstva. V primeru Erženove
pa je kranjsko sodišče ta rok prekoračilo za več kot poldrugo leto. Spomni-
mo, da je Darja Eržen novembra 1996 svojega pacienta Janeza Podgorška
iz Trboj, obolelega za tropsko malarijo, na njegovo željo zdravila s home-
opatijo. Ker je pacient kasneje umrl, so Erženovo obtožili, da je njegovo
smrt povzročila iz malomarnosti, ker ga je zdravila v nasprotju z
zdravstveno doktrino, zakonom in zdravniškim kodeksom. 

Plesalka ni opazila prostitucije
Nekdanja nočna plesalka iz Moldavije, sedaj poročena s Slovencem, Svet-
lana Bambič je na kranjskem sodišču izjavila, da v nočnem lokalu XO v
Čirčah pri Kranju ni zaznala prostitucije. "Prijavitelj Slavko Konc se je
želel le maščevati moji prijateljici, tudi plesalki Ljudmili Daicu, v katero je
bil zaljubljen, a ga ona ni ljubila nazaj," je še zatrdila sodnemu senatu, ki
vodi obravnavo zoper 51-letnega Mirana Anžiča in njegovo 74-letno mati
Marijo Studen, obtožena, da sta v XO-ju organizirala prostitucijo in vodila
trgovino z ljudmi, nočnim plesalkam iz Kolumbije in Moldavije pa naj bi
tudi omejevala svobodo gibanja. 

O domnevni prodaji droge v Dupljah
Na kranjskem okrožnem sodišču so prejšnji mesec zaradi domnevne 
trgovine z drogo začeli soditi 45-letnemu Draganu Stojanovu, 22-letni
Lenči Pogačar, oba začasno stanujoča v Spodnjih Dupljah, in drugim. 
Stojanova in Pogačarjevo so kranjski kriminalisti prijeli junija letos,
potem ko so skoraj tri mesece tudi z uporabo prikritih ukrepov preiskovali
domnevno prodajo heroina in kokaina v Spodnjih Dupljah. Tožilstvo je v
obtožnici naštelo kar 57 primerov domnevnega prometa s prepovedanimi
drogami, večino njih pa naj bi imel na grbi Stojanov.

ČRNA KRONIKA MESECA

Simon Šubic

Letos je v enajstih mesecih
na gorenjskih cestah umrlo
trinajst oseb, kar je pol manj
kot lani, a le eden manj kot
predlani. Čeprav je letošnja
statistika posledic prometnih
nesreč precej ugodnejša od
lanske, se odgovorni vseeno
bojijo, da bo december dose-
danjo sliko pokvaril. Dvanaj-
sti mesec je namreč tradicio-
nalno zelo kritičen, saj prina-
ša vrsto razlogov za prazno-
vanje in veseljačenje, pri tem
pa nekateri nepremišljeno
sedejo za volan, čeprav so
pregloboko pogledali v koza-

rec. V decembru 2006 so
tako na gorenjskih cestah
umrle kar štiri osebe, lani ko-
nec leta pa dve; v Poljanah je
umrl 22-letni voznik, na Je-
prci pa 79-letni voznik. 
Ker alkohol ubija, največkrat
pa nedolžne, na kar opozarja
tudi preventivna akcija, ki po-
teka v veselem decembru,
policisti napovedujejo, da
bodo ves mesec izvajali šte-
vilne preventivne in represiv-
ne aktivnosti. Največ časa
bodo namenili poostrenim
nadzorom nad psihofizičnim
stanjem voznikov, ki jih bodo
izvajale tako redne kot pose-
bej za ta namen odrejene po-

licijske patrulje. Za razliko od
drugih obdobij leta bodo to-
vrstni nadzori pogostejši tudi
podnevi, zlasti popoldne in
zvečer. Če že ne zaležejo šte-
vilna dobronamerna opozori-
la, upajmo, da so glasne na-
povedi o nenehnih nadzorih
nepremišljenim voznikom
vsaj nagnale strah v kosti. 
In ko že opozarjamo na ne-
varnosti prazničnega vzduš-
ja, naj vas še opomnimo, da
poskrbite tudi za primerno
zaščito svojega premoženja.
Tatovi vseh vrst namreč med
božično-novoletnimi prazni-
ki pogosto "delajo" v nadu-
rah. 

Vpliv praznikov na promet 

Pred koncem leta se kar vrsti-
jo dobrodelne prireditve, tudi
v združenem poveljstvu sil
zveze Nato v italijanskem me-
stu Neapelj so tako kot vsako
leto že sredi oktobra pripravili
dobrodelni bazar. Pripravile so
ga žene vojakov, med njimi
tudi Jasna Petek, žena briga-
dirja Milka Petka. Tržnico so
napolnile s tipičnimi in tradi-
cionalnimi izdelki svojih de-
žel, zato je bila zelo pisana, saj
je tam prisotnih dvaindvajset
držav, sodelovali so tudi do-
mači obrtniki in prodajalci. Iz-
kupiček namenijo v dobrodel-
ne namene. Slovenska skup-
nost, ki jo sestavljajo pripadni-
ki Slovenske vojske in njihove
žene in partnerke, ki delajo v
poveljstvu Nata in živijo v Ne-
aplju, ga je namenila pomoči
potrebnim in bolnim otrokom
v Sloveniji.
Zaradi dobrodelnega namena
se je slovenska skupnost zelo
potrudila, odzvalo se je precej
slovenskih podjetij, obrtnikov
in posameznikov, ki so poklo-
nili svoje izdelke, hkrati pa po-
skrbeli za promocijo Sloveni-
je. Slovenska stojnica je izsto-
pala zaradi kakovostnih in iz-

virnih izdelkov, do izraza je
prišla tudi slovenska gosto-
ljubnost. Obiskovalcem so po-
stregli z domačimi dobrotami,
ki so jih spekle žene in partne-
rice slovenskih vojakov, največ
navdušenja so požele s potico,
blejsko kremno rezino in gr-
mado.
Največ izdelkov domače in
umetne obrti je prispelo s Šta-
jerskega: etnološkega društva
Hmeljarska vas, keramike Ja-
roslava Hrustalenka in čipke
Helene Kosič iz Šempetra v
Savinjski dolini ter Steklarstva

Rogaška in Albin Promotion
iz Majšperka. Prekmurje so
zastopali Radenska, ZTK Bel-
tinci in leseni izdelki Jožeta
Lakija iz Velike Polane; Pri-
morsko idrijske čipke Studia
Koder in Art 2000 ter iz porto-
roških Solin. Ljubljano je
predstavljala Droga Kolinska,
Zasavje Metronic-Komet iz
Trbovelj in Belo krajino Beti iz
Metlike. Skromna je bila tudi
gorenjska udeležba, saj je so-
delovala le izdelovalka dražgo-
ških in loških medenih kruh-
kov Cirila Šmid iz Železnikov. 

18. decembra 
bomo skupaj sedli k 
Dobrodelnemu 
Božičnemu kosilu…

Se nam želiš pridružiti? Za bolne otroke 
v stiski pa prispevaš 

tudi tako, 
da pošlješ SMS 

POMOC na 1919.

Pomagaj otrokom.
Pokliči stacionarno številko 
090 93 30 90 in 
lahko ti uspe priti 
med naključne 
izbrance.

Nuša Derenda, Zmago Jelinčič, Nina Osenar, Ivana 
Šundov, Jernej Kuntner, Darja Zgonc, Martin Strel, Špela 
Močnik, Barbara Žgajner Tavš, Miro Cerar, Katja Jevšek, 
Aleksander Čeferin, Katarina Kresal, Werner, Urška 
Drofenik, Jure Robič, Helena Blagne, Aljaž Pegan, Janez 
Pergar, Sašo Hribar, Boštjan Romih in drugi

www.pomagamdoma.si

Dobrodelnost tudi v vojski
"Čudovito, izjemno, tega še nisem videl, moram obiskati Slovenijo," smo
slišali vzklike ob slovenski stojnici na mednarodnem dobrodelnem bazarju
združenega poveljstva sil zveze Nato v italijanskem Neaplju. Navdušeni so
bili tudi nad slovenskimi dobrotami, zlasti potico, blejsko kremno rezino in
grmado, je sporočil Bojan Božnik.

Dobrodelno tržnico je obiskal tudi poveljnik južnega krila
Nata v Neaplju admiral Mark P. Fitzgerald.
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