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Viadukt Ljubno 
bodo porušili
Do polletja 2011 naj bi odprli za pro-
met 2,4 kilometra dolg odsek avtoce-
ste od Peračice do Podtabora. Via-
dukt Ljubno bodo porušili, viadukta
Peračica in Lešnica pa obnovili. Leš-
nico naj bi dokončali že do poletja
prihodnje leto.

3

AKTUALNO VREME

jutri: pretežno oblačno
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Ameriški nogomet 
na Gorenjskem
Ameriški nogomet je eden najbolj pri-
ljubljenih športov na svetu. V Sloveni-
ji je pet ekip, ena med njimi je tudi na
Gorenjskem. Alp Devilsi ali Alpski
vragi so v nedeljo že nastopili na tek-
mi državnega prvenstva.

6

ŠPORT

Do popusta prek 
telefona
Nakup avtomobila ni enak nakupu
nogavic. Če pred odločitvijo povpra-
šamo po dodatnih ugodnostih, lahko
veliko prihranimo. Prodajalci so pri-
pravljeni spuščati cene že po telefo-
nu, za konkretni dogovor pa je treba
obiskati avtosalon. 

9

Olga Tičar kmetica leta
Zveza kmetic Slovenije je ob svetov-
nem dnevu kmetic pripravila v petek
prireditev, na kateri so med trinajsti-
mi kandidatkami iz vse Slovenije za
kmetico leta izbrali Olgo Tičar z gor-
sko višinske ekološke kmetije na
Zgornjem Jezerskem.

Danes bo pretežno jasno. 
Jutri bo zmerno do pretežno
oblačno in topleje. V noči na
četrtek bo začelo deževati. V
četrtek bo oblačno in deževno.

18

KMETIJSTVO

62 let Prvi predhodnik tednik Gorenjec leta 1900
Gorenjski časnik od leta 1947
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. SVET V GIBANJU
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Leto LXII, št. 83, cena 1,35 EUR, 19 HRK Odgovorna urednica: Marija Volčjak Časopis izhaja ob torkih in 0b petkih naklada: 22.000 izvodov www.gorenjskiglas.si

Mateja Rant

Gorenja vas - "Najdlje pride-
jo tisti, ki jim sploh ni do
tega," se je paradoksa, iz ka-
terega se je pogosto ponor-
čeval pokojni predsednik dr-
žave Janez Drnovšek, na
tokrat že 99. Glasovi preji v
Galeriji Krvina v Gorenj vasi
spomnil prvi mož zakono-
dajne oblasti v naši državi
Pavel Gantar. Tokrat ga je
publicist Miha Naglič na
Glasovi preji gostil že dru-
gič, razlog pa je bil med dru-
gim njegov okrogli jubilej,
saj prav te dni praznuje šest-
desetletnico. 

Glede na to, da je Pavel
Gantar domačin, sta se z Mi-
hom Nagličem sprehodila
skozi njegovo življenje od
otroštva v Gorenji vasi do
njegove politične kariere, v
kateri je dosegel, kot se je iz-
razil Miha Naglič, največ, kar
je možno v naši državi - po-
stal je eden od predsednikov.
Sam meni, da to ne šteje ve-
liko. "Šteje samo to, če ti je
uspelo narediti kaj takšnega,
za kar misliš, da je dobro in
da koristi tudi drugim, če
imaš javno funkcijo. In po-
tem ni važno, na kateri ravni
to narediš." Zato je tudi pre-
pričan, da včasih dlje pridejo

tisti, ki jim mogoče do tega
niti ni toliko. "Nikoli si ni-
sem zadal za cilj, da bi bil
predsednik državnega zbora.
A ko je ta funkcija pripadla
stranki Zares, je bilo, to že
moram reči, zelo naravno,
da je izbira padla name in
sem jo takoj tudi sprejel."
Zdaj pogosto posluša očitke,
je še dejal, da se v parlamen-
tu samo prepirajo. Sam teh
kritik ne sprejema. "Kje pa
naj se prepira, če ne v parla-
mentu. Problem pa je v tem,
da je raven prepira nizka.
Problem je kultura dialoga,
ne pa sam prepir," je razmiš-
ljal Pavel Gantar.

Problem je kultura dialoga
Ob osebnem jubileju je bil že drugič gost Glasove preje Pavel Gantar,
predsednik državnega zbora.

Na 99. Glasovi preji je predsednika državnega zbora Pavla Gantarja, ki te dni praznuje
60-letnico, spraševal publicist Miha Naglič. / Foto: Tina Dokl

Ana Hartman

Železniki - Ob tem, ko je dr-
žava letos krepko okrnila
sredstva za odpravo posledic
predlanske ujme v Železni-
kih s 4,5 na 1,2 milijona ev-
rov, so se v občini pred krat-
kim razveselili novice, da je v
pripravi podpis aneksa k
osnovni pogodbi v višini do-
brih šeststo tisoč evrov. "Ta
denar bomo porabili za sana-
cijo kritičnega plazu v Smole-
vi. Upamo, da bomo pogod-
bo podpisali čim prej, izvajal-

ci iz Podjetja za urejanje hu-
dournikov PUH pa skupaj s
projektantom že pripravljajo
teren v Smolevi, saj je zelo
pomembno, da se do najhuj-
še zime dela tudi končajo," je
povedal župan Mihael Prevc
in dodal, da jim je država do-
datna sredstva za sanacijo
namenila, ker nekaterim v
ujmi prizadetim občinam de-
narja ni uspelo porabiti. Sku-
paj naj bi tako v Železnikih
za obnovo poškodovane lo-
kalne infrastrukture letos
prejeli 1,85 milijona evrov. 

Dodaten denar za sanacijo

Simon Šubic

Zgornji Brnik - V neposredni
bližini policijske postaje na
brniškem letališču so v petek
položili temeljni kamen no-
vega centra kontrole zračne-
ga prometa, v katerega se bo
Kontrola zračnega prometa
Slovenije iz kletnih prosto-
rov v centru Ljubljane pred-
vidoma preselila čez leto in
pol. Temeljni kamen sta na
krajši slovesnosti odkrila di-
rektor Kontrole zračnega
prometa Slovenije Franc
Željko Županič in Mitja Maj-
nik, direktor podjetja Imos,
ki so mu prek javnega razpi-
sa zaupali gradbena dela. 

"Končno je napočil ta dan,
na katerega smo dolgo čaka-

li. Kar nekaj let je trajala
zgodba o tem projektu,
spremljale so jo afera Čista

lopata in druge negativne in
pozitivne stvari. Nekateri
niso več verjeli, da bomo s

tem projektom sploh uspeli,
a čez poldrugo leto bo tu stal
moderen center, ki bo zado-
stoval vsem strogim var-
nostnim standardom Evrop-
ske unije. Novi center je nu-
jen tako zaradi neprimernih
pogojev, v katerih trenutno
dela kontrola zračnega pro-
meta, kot tudi zaradi načrto-
vanega razvoja letališča," je
bil zadovoljen Županič in
opozoril, da bodo odslej na
letališču združene tri naj-
večje letalske družbe v Slo-
veniji, poleg Kontrole zrač-
nega prometa še Aerodrom
Ljubljana in Adria Airways,
ki že dokončuje svojo novo
stavbo na letališču.

Začeli graditi kontrolni center
V prihodnjem letu in pol bodo na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana zgradili nov center kontrole 
zračnega prometa. Vrednost gradnje je 8,2 milijona evrov, celotnega projekta pa 22,5 milijona evrov.

Temeljni kamen sta položila direktor Kontrole zračnega
prometa Slovenije Franc Željko Županič (levo) in direktor
Imosa Mitja Majnik. / Foto: Gorazd Kavčič � 4. stran
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Mateja Rant

Ljubljana - Predsednikom
parlamentov Regionalnega
partnerstva iz Avstrije, Če-
ške, Madžarske, Poljske, Slo-
vaške in Slovenije so se kot
gostje pridružili tudi pred-
sedniki parlamentov iz Bol-
garije, Romunije in Hrvaške.
Večji del srečanja so nameni-
li problematiki podnebnih
sprememb, zato je kot gostja
z uvodnim nagovorom na-
stopila klimatologinja in red-
na profesorica na Biotehni-
ški fakulteti v Ljubljani Luč-
ka Kajfež Bogataj.

V svojem govoru je pouda-
rila, da kot znanstvenica ne
mara fraze "boj proti pod-
nebnim spremembam", saj
je ta boj do neke mere že iz-
gubljen, borimo se le še pro-
ti prevelikim podnebnim
spremembam. Opozorila je
na problem pomanjkanja
vode, ki bo v Evropi najbolj
opazen v Sredozemlju in

srednji Evropi. "Dobili bomo
novo Evropo, ki ne bo razde-
ljena na bogati Zahod in rev-
ni Vzhod za železno zaveso,
kot je bilo to nekoč, ampak
bo razdeljena na bogati Se-
ver, kjer bo vse več vode, in
na Jug, ki se bo boril s suša-
mi." Zato je prepričana, da
bo v luči podnebnih spre-
memb treba predvsem spre-

meniti življenjski slog, pri
čemer, je dodala, bi o spre-
minjanju vedenja in vrednot
morala razmisliti tudi politi-
ka. Zbrane je med drugim
nagovoril tudi gostitelj to-
kratnega srečanja, predsed-
nik državnega zbora Pavel
Gantar. Poudaril je, da pod-
nebne spremembe že vpliva-
jo na naša življenja, so realna

grožnja, s katero se je treba
takoj in učinkovito spopasti.
"Neukrepanje lahko povzro-
či katastrofalne posledice.
Potreben je pravičen dogo-
vor, ki bo preprečil najhujše
posledice podnebnih spre-
memb, pri čemer pa pravica
držav do trajnostnega razvo-
ja ne sme biti okrnjena," je
še dejal Pavel Gantar.

Nujna sprememba vrednot 
V državnem zboru so v petek in soboto gostili 11. srečanje predsednikov parlamentov Regionalnega
partnerstva.

Matevž Pintar

V tokratni telefonski anke-
ti je sodelovalo 473 prebival-
cev Bohinja. Zanimalo nas je
njihovo zadovoljstvo z letoš-
njim utripom poletnih prire-
ditev. Vprašali smo jih tudi,
ali je po njihovem mnenju
parkiranje v Bohinju dobro
urejeno in ali z začetkom de-

lovanja medobčinskega in-
špektorata pričakujejo več
reda tudi na področju črnih
gradenj.

Največ, 62 odstotkov je z
utripom poletnih prireditev v
Bohinju povsem zadovolj-
nih, 31 odstotkov jih meni, da
bi bilo prireditev lahko še
več. Po mnenju 57 odstotkov
vprašanih bi se sistem parki-

ranja lahko še temeljito iz-
boljšal, četrtina jih meni, da
je parkiranje urejeno dokaj
dobro, in 14 odstotkov, da je
za parkiranje v Bohinju na
splošno zelo dobro poskrb-
ljeno. Polovica vprašanih je
prepričana, da je nadzor nad
črnimi gradnjami nujen, saj
so v Bohinju postale pravi
problem, zato z začetkom

delovanja medobčinskega in-
špektorata pričakujejo več
reda na tem področju; 41 od-
stotkov je mnenja, da med-
občinski inšpektorat ne bo
bistveno pripomogel k rešitvi
te problematike.

Hvala vsem, ki ste si vzeli
čas za sodelovanje v anketi. V
zameno smo vam pošiljali
brezplačne izvode Gorenj-
skega glasa. Če bi se nanj že-
leli naročiti, nas pokličite v
Klicni center slepih na števil-
ko 04/51 16 404.

Prireditve in parkiranje v Bohinju

KOTIČEK ZA NAROČNIKE

Najprijaznejši poštni uslužbenec
Ker Gorenjski glas enakomerno pokriva celotno Gorenjsko,
nam je Pošta Slovenije predlagala, naj prav bralce Gorenj-
skega glasa povprašamo, kateri poštni uslužbenec ali usluž-
benka se vam zdi najbolj prijazen oz. prijazna. Pošta že
mnogo generacij zahaja v vaše domove, nekateri se s pis-
monoši srečujete vsak dan ali morda večkrat obiščete naj-
bližjo poslovalnico pošte. Zato vas zdaj prosimo, da nam
med to množico marljivih delavcev pomagate najti najbolj
prijaznega. Tega bomo nagradili s še posebej zasluženim
dopustom: tedenskim letovanjem. Desetim izmed vas, ki
boste pri izbiranju sodelovali, prav tako ponujamo lepe na-
grade. Trem izžrebanim bo Pošta Slovenije izdelala serijo
dvajsetih osebnih znamk s podobo po vaši želji, sedmim pa
podarila letno mapo znamk za leto 2009. Ker je taka akcija
v preteklosti že potekala, se je boste mnogi spomnili. Glaso-
vnico boste našli v petkovi številki Gorenjskega glasa, do ta-
krat pa premislite, komu boste namenili svoj glas. Lahko pa
nam pišete že prej na: koticek@g-glas.si. 

Vasovanje s podokničarjem

Petim naročnikom podarjamo po dve vstopnici za martino-
vanje s podokničarjem, ki bo v petek, 6. novembra, ob 20.
uri v Biotehniškem centru v Strahinju. Nagradno vprašanje
se glasi: Kakšen praznik je martinovo? Odgovore s svojimi
podatki najkasneje do torka, 27. oktobra, pošljite na: Gorenj-
ski glas, Bleiweisova cesta 4, Kranj ali na: koticek@g-glas.si.
Med prispelimi odgovori bomo izžrebali pet nagrajencev, ki
bodo vstopnice prejeli po pošti. D. K.

Darilo
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izžrebanemu naročniku časopisa

Avtokarto prejme TINA RAZINGER z Blejske Dobrave.

V državnem zboru je bilo v petek in soboto 11. srečanje predsednikov parlamentov 
Regionalnega partnerstva. / Foto: T. K.

Povsem sem 
zadovoljen z 
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prireditev v 

Bohinju
62%

Prireditev je 
preveč in me 

motijo
3%

Menim, da bi 
bilo prireditev 
lahko še več

31%

Ne vem

N = 473

4%

Ali ste zadovoljni z letošnjim utripom poletnih prireditev? 

Ne vem
4%

N =473

Menim, da bi se 
sistem 

parkiranja lahko 
še temeljito 

izboljšal
57%

Menim, da je za 
parkiranje v 
Bohinju na 

splošno zelo 
dobro 

poskrbljeno
14%

Parkiranje je 
urejeno dokaj 

dobro
25%

Je po vašem mnenju parkiranje v Bohinju dobro urejeno, 
sploh v času glavne turistične sezone? 

Boštjan Bogataj

Gorenja vas - Na sobotnem
posvetu SDS v Gorenji vasi
je razprava potekala pred-
vsem o trenutni gospodarski
situaciji. "Zelo smo zaskrb-
ljeni nad stanjem gospodar-
stva in očitno nekompetent-
nostjo vlade. Predlog prora-
čuna kaže enormno zadolže-
vanje, kar je škodljivo za pri-

hodnji gospodarski razvoj in
predstavlja grožnjo za blagi-
njo sedanje in tudi prihod-
njih generacij," je povedal
predsednik Janez Janša.

Po njegovih besedah bi
morala vlada najprej varčeva-
ti pri javni porabi in razbre-
meniti gospodarstvo. Poraba
se povečuje, prihodki zmanj-
šujejo. Le razbremenitev go-
spodarstva bi omogočila,

tako Janša, da bi podjetja z
dovolj naročili lahko vlagala v
nove programe in s tem za-
gotovila nova delovna mesta.
S tem bi lahko ustavili rast
brezposelnosti in trend tudi
obrnili. 

V razpravi so se dotaknili
tudi potrditve arbitražnega
sporazuma o urejanju dr-
žavne meje s Hrvaško. "Me-
nimo, da bi morala sloven-

ska vlada še enkrat premisli-
ti, saj za sporazum nima
večinske podpore ne v poli-
tiki ne v slovenski javnosti.
Bistveno bolje bi bilo sedaj
priznati napako, kot da o
tem odločamo na referen-
dumu," je dejal Janša in
opozoril tudi na nasprotova-
nje nekaterih razumnikov
predlogu sporazuma. Prete-
kli teden se je proti sporazu-
mu opredelil France Bučar.
Na prihodnjem svetu stran-
ke se bo SDS odločala o in-
terpelaciji proti vladi.

Janša predlaga varčevanje

Jezersko

Spodbuditi turistični razvoj na Jezerskem 

O problematiki turizma na Jezerskem so spregovorili na petko-
vem srečanju na Jezerskem, ki sta ga organizirala območna
organizacija Socialnih demokratov Kranj in Socialni demokrati
Jezerskega. V pogovoru z direktorico lokalne turistične organi-
zacije Turizem Bled in predsednico upravnega odbora Sloven-
ske turistične organizacije Evo Štravs Podlogar ter predsedni-
kom Gorenjske turistične zveze Juretom Megličem se je po be-
sedah predsednika kranjske območne organizacije Socialnih
demokratov Ivana Grginiča izluščilo precej vprašanj, vezanih
na probleme, s katerim se sooča ta dejavnost na Jezerskem, in
tudi nekaj pobud za večjo aktivnost občine in turističnih dejav-
nikov v lokalnem okolju. Največji težavi, je poudaril Grginič, sta
omejenost turistične dejavnosti zgolj na eno sezono in po-
manjkanje turističnih zmogljivosti. "Ljudem bi bilo zato treba
predstaviti možnosti, kje pridobiti denar za razvoj turistične de-
javnosti, in na Jezersko privabiti nove naložbenike," je pobude
za razvoj turizma na Jezerskem strnil Grginič. M. R.

Ljubljana

Sedem tisoč brezposelnih v javnih delih

Za blažitev posledic gospodarske krize na trgu dela je vlada
minuli teden sprejela spremembe programa javnih del za
prihodnje leto. Za omenjeni program so po novem nameni-
li več sredstev, in sicer 35 milijonov evrov namesto prej
predvidenih dobrih 22 milijonov evrov. Tako se bo v pro-
gram javnih del prihodnje leto lahko vključilo sedem tisoč
brezposelnih oseb (prej 3900). M. R.

Ljubljana

Koncesija za sedežnico Čaplja v Planici

Vlada je minuli teden izdala uredbo o koncesiji za gradnjo
sedežnice Čaplja v Planici. Vlogo za pridobitev koncesije je
v začetku septembra vložilo ministrstvo za šolstvo in šport,
ki jo bo na podlagi soglasja ministra za promet preneslo na
zavod za šport Planica. Načrtovana sedežnica, so še dodali
v sporočilu za javnost, ima funkcijo nadomestne gradnje za-
radi zastarelosti obstoječe naprave. M. R.
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Marjana Ahačič

Radovljica - V teh dneh in-
tenzivno potekajo dela na
enem od treh viaduktov na
avtocestnem odseku Perači-
ca-Podtabor. Viadukt Lešni-
ca, najbližji Podtaboru, naj
bi bil tako dokončan že do
poletja prihodnje leto, sledi-
li bosta obnova viadukta Pe-
račica in predora Ljubno.
Slednji bo razširjen, pove-
čan s talnim obokom in do-
polnjen z elektro in strojno
opremo - to pomeni, da bo
na novo razsvetljen, oprem-
ljen z napravami za klic v
sili ter video nadzorom. Via-
dukt Ljubno tik pred predo-
rom bodo porušili in zgradi-
li na novo.

"Ker smo kot investitor
ugotovili, da stanje objektov
in predora, zgrajenih v letu
1965, ne omogoča ustrezne
prometne varnosti, ki je si-
cer običajna za ceste, ki jih
upravlja DARS, je bila spre-
jeta odločitev, da se pristopi

k celoviti rekonstrukciji des-
ne polovice avtoceste," potek
gradnje pojasnjujejo na
DARS-u. "Izvajalec del bo
najprej začel rekonstruirati
viadukt Peračica in predor
Ljubno, ali bo takoj začel de-
lati tudi na viaduktu Ljubno
(z vidika dostopa do predo-
ra), pa je odvisno od tehnolo-

gije izvajalca," še pojasnjuje-
jo in zatrjujejo, da tudi v pri-
meru, ko bi dela na tem via-
duktu začel kasneje, načrto-
vani rok dokončanja gradnje
celotnega odseka ni ogro-
žen, saj gre za krajši objekt.

Kot so še pojasnili na
DARS-u, je vrednost del na
viaduktu Lešnica nekaj

manj kot pet milijonov ev-
rov, v postopku sklenitve pa
je tudi pogodba v vrednosti
18,8 milijona evrov za ruše-
nje in gradnjo viadukta
Ljubno ter rekonstrukcijo
predora Ljubno in viadukta
Peračica, ki jo bo Dars skle-
nil s podjetji SCT, Primorje
in CPM.

Viadukt Ljubno bodo porušili
Avtocestni odsek med Peračico in Podtaborom, dolg 2,4 kilometra, naj bi bil odprt do poletja 2011.

ODGOVORNA UREDNICA 
Marija Volčjak

NAMESTNIKA ODGOVORNE UREDNICE
Cveto Zaplotnik, Danica Zavrl Žlebir

UREDNIŠTVO
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Vilma Stanovnik

Kranj - "Pri pripravi projekta
Trije stolpi nas je vodila želja
po obnovi obrambne linije
Kranja. Že sedaj obnavljamo
in dograjujemo obzidje, nje-
gov sestavni del pa so tudi
stolpi. Trije stolpi oziroma
njihovi ostanki so še vedno
ohranjeni, ne bomo pa jih
obnovili le zaradi lepšega vi-
deza, ampak jim bomo dali
tudi novo vsebino, s katero
verjamemo, da bomo pope-
strili dogajanja v mestnem je-
dru," je ob predstavitvi skoraj
dva milijona evrov vrednega
projekta poudaril kranjski
podžupan Igor Velov in po-
jasnil, da so pri Mestni občini
Kranj v začetku tega meseca
oddali vlogo za sofinancira-
nje investicijskega projekta v

okviru drugega javnega raz-
pisa za sofinanciranje opera-
cij javne kulturne infrastruk-
ture v okviru Evropskega
sklada za regionalni razvoj.

Projekt treh stolpov naj bi
zaključili do konca novem-
bra leta 2010, kot je pojasnil
vodja oddelka za družbene
zadeve Uroš Korenčan, pa

naj bi bil prenovljen stolp na
Pungertu namenjen pred-
vsem kulturni vzgoji otrok
in mladine, stolp na Škrlov-
cu intermedijski umetnosti,
stolp na nekdanjem Volko-
vem vrtu (sedaj je občinski)
pa bo razgledni stolp z
manjšim odrom. "Po obnovi
Layerjeve hiše in obnovi gra-
du Khislstein, ki trenutno
poteka, naj bi s projektom
Trije stolpi zaključili sklop
del projekta kulturno prire-
ditvene četrti," dodaja kranj-
ski župan Damijan Perne,
ki je prepričan, da je projekt
obnove stolpov dober in da
imajo veliko možnosti, da
na razpisu z njim uspejo. Če
ne bodo, se bo obnova vse-
eno začela, vendar pa bo
brez evropskega denarja po-
časnejša.

Stolpom naj bi vdihnili življenje
Pri oživljanju starega mestnega jedra Kranja želijo obnoviti tudi obrambne stolpe, zato so se pri MO
Kranj s projektom Trije stolpi prijavili na javni razpis za evropska sredstva.

Štefan Žargi

Bled - Na Letnem forumu
najvišjih vodilnih, ki ga je
IEDC-Poslovna šola Bled v
petek organizirala že 22. leto
zapored in ga je odprl pred-
sednik Republike Slovenije
Danilo Türk - tako imenova-
nem Predsedniškem foru-

mu, je letos sodelovalo več kot
130 predsednikov ter članov
uprav in nadzornih svetov,
generalnih direktorjev podje-
tij in državnih ustanov in viso-
kih gostov iz 15 držav. Osred-
nji govornik na forumu, ki je
potekal pod naslovom Vode-
nje, ki premaguje krizo, je bil
prof. dr. Hermann Simon,

eden najpomembnejših me-
nedžerskih mislecev v Evro-
pi. Udeležencem je predsta-
vil najnovejše pristope k ob-
vladovanju uspešnosti podje-
tij v razmerah globalne go-
spodarske krize kot tudi de-
javnike dolgoročne uspešno-
sti sodobnih gospodarskih
družb ter omenil "skrite zma-

govalce 21. stoletja", medna-
rodno uspešna, a razmeroma
neznana podjetja, ki v času
krize rastejo in predstavljajo
modele vodenja, ki premagu-
je krizo. Uspeh Slovenije v
globalnem merilu je po mne-
nju dr. Simona močno odvi-
sen prav od srednje velikih
podjetij, kot primere sloven-
skih skritih zmagovalcev je
navedel podjetja Akrapovič,
Instrumentation Technologi-
es, Seaway in Hidria.

Voditelji iz petnajstih držav o krizi

DARS je najprej začel obnavljati viadukt Lešnica. / Foto: Tina Dokl

Urša Peternel

Jesenice - Prejšnji teden v
ponedeljek bi morala na Je-
senicah potekati skupščina
družbe pooblaščenke Lame-
ta, na kateri naj bi vendarle
prižgali zeleno luč za izpla-
čilo delničarjev. Gre za za-
poslene bivših železarskih
družb, ki so do delnic prišli
prek potrdil za neizplačane
plače. Toda skupščina je
bila nepričakovano odpove-
dana. Kot je pojasnil direk-
tor Lamete Ludvik Bergles,
je prišlo do težav pri vpisu v
register, zato so bili skupšči-
no prisiljeni odpovedati. Za-
deve že urejajo s pomočjo
notarjev in odvetnikov, novo
skupščino pa bodo sklicali
čim prej, predvidoma v roku
enega meseca, je zagotovil
Bergles. Skupščina bo po-
membna zlasti zato, ker
bodo na njej odločali o iz-
plačilu delničarjev, ki na de-
nar že dalj časa nestrpno ča-
kajo. Vodstvo Lamete je na-
mreč že leta 2007 delnice
prodalo novemu večinske-
mu lastniku Slovenske in-
dustrije jekla, ruskemu Di-
lonu. Zaradi tožb nekaterih
malih delničarjev pa so se
postopki izplačila zavlekli. A
kot nam je zatrdil Ludvik
Bergles, so bile vse tožbe

doslej zavrnjene in tako naj
zdaj ne bi bilo več ovir za iz-
plačilo. Za to bodo namenili
2,48 milijona evrov, kar
znaša 2,2 evra na delnico. V
povprečju bo vsak delničar
prejel okrog štiristo evrov.
In kdaj lahko delničarji pri-
čakujejo izplačilo denarja?
Tudi ko bo sklep o izplačilu
na skupščini potrjen, žal še

ne takoj. Zakon o gospodar-
skih družbah namreč dolo-
ča, da so delničarji lahko po-
plačani šele v šestih mese-
cih od objave vpisa sklepa o
zmanjšanju osnovnega ka-
pitala, saj naj bi na ta način
zavarovali morebitne upni-
ke. Kot je povedal Ludvik
Bergles, upnikov nimajo,
zato se mu ta zakonska do-
ločba zdi odvečna. Sam bi,
kot je dejal, denar med del-
ničarje rad razdelil čim prej.
A zakon je zakon, in če ne
bo novih tožb, delničarji de-
nar lahko pričakujejo pri-
hodnjo pomlad, predvido-
ma maja.

Delničarji še vedno
čakajo na denar
Skupščina družbe pooblaščenke Lameta, na 
kateri naj bi prižgali zeleno luč za izplačilo 
delničarjev, je bila odpovedana.

Stolpu na Pungertu naj bi z obnovo vdihnili življenje, 
namenjen pa naj bi bil zlasti mladini. 

Skupščina bo pomembna
zlasti zato, ker bodo na
njej odločali o izplačilu
delničarjev, ki na denar že
dalj časa nestrpno čakajo. 
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Podreča - Na Podreči, njego-
vem rojstnem kraju, so pri-
pravili prireditev ob 140. ob-
letnici njegove smrti. "Sim-
patije do pesnika nikoli niso
zamrle in so žive še danes,"
je poudaril Rudi Zevnik.
Pesnikovo življenje in delo
pred obnovljenim spomeni-
kom Simonu Jenku so pred-
stavili Polona, Jaka in Anže
Zevnik. Predvsem pa je bilo
slišati veliko zborovskega
petja; samo Jenkovih pesmi
je uglasbenih več kot osem-
deset. Nastopili so Lovski
moški pevski zbor Simon
Jenko iz Medvod, Mešani
pevski zbor Simon Jenko iz
Trboj, Mešani oktet Lipa iz
Sore, Moški pevski zbor Ko-
krčan s Kokrice, Moški oktet
Rožmarin Društva Simon
Jenko iz Temnice na Krasu,
Mešani pevski zbor Litostroj
iz Ljubljane in Kvintet Pi-
halnega orkestra Slovenske
vojske. Kakor je bil dogodek

lepo pripravljen, pa je imel
organizator nekaj smole z
govorniki. Kranjski podžu-
pan Igor Velov je svoj govor
zamudil (kot je povedal kas-
neje, zaradi rojstva otroka),
letošnji dobitnik Jenkove
nagrade Aleš Debeljak, ki ga

je čakalo darilo (kipec Simo-
na Jenka) pa se je opravičil.
Se je pa s kančkom nostalgi-
je, tudi do Jenkove pesmi
Naprej, pesnika spomnil
mag. Velimir Gjurin, vodja
Sektorja za slovenski jezik
pri ministrstvu za kulturo. 

Že dan prej so se pesni-
ku pred spomenikom na
Podreči poklonili učenci iz
več osnovnih šol, učenci
OŠ Simona Jenka iz Kranja
so iz šolskega glasila Vaje
pesniku recitirali svoje pes-
mi.

Simpatije do pesnika še živijo
Še sonce je v soboto nagradilo lepo pripravljen dogodek in spomin na pesnika in pisatelja Simona Jenka. 

MALI OGLAS ZA VELIK AVTODACIA LOGAN MCV AMBIANCE 1.4 PACK PLUS ŽE OD 8.800 €*5 let garancije*, servo volan, klima, ABS, voznikov airbag, električni pomik sprednjih stekel, meglenke, centralno daljinsko zaklepanje. 
Poraba pri mešanem ciklu: 5,2-7,8 l/100 km. Emisija CO2: 
137-185 g/km. * Cena in 5 let garancije (ali 100.000 km) 
veljata ob nakupu z Dacia financiranjem. Garancija velja do 
izpolnitve prvega od navedenih pogojev. Slika je simbolna. 
Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Mateja Rant

Bohinjska Bistrica - S pro-
jektom 65plus, ki ga izvaja
zavod za spodbujanje in
razvijanje kvalitete življenja
Papilot, bodo v Bohinju po-
skrbeli za aktivnejše življe-
nje tudi tistih starostnikov,
ki ostajajo v domači oskrbi.
Projekt, ki ga bodo končali
februarja 2011, so finančno
podprle Islandija, Norveška
in Lihtenštjan.

"Aktivnosti projekta 65plus
so namenjene pripravi sta-
rostnikov na ponovno vklju-
čevanje v družbeno okolje,
pripravi okolja z namenom
razbijanja predsodkov in
spodbujanju pozitivnih sta-
lišč do starostnikov ter vzpo-
stavitvi mreže prostovoljcev
starostnikov, ki bodo delova-
li v svojem lokalnem oko-
lju," je pojasnila izvajalka
projekta Špela Reš. K pro-
jektu želijo pritegniti pred-
vsem socialno manj dejavne

starostnike, zato se bodo
prek socialne mreže, ki jo
bodo vzpostavili s pomočjo
občine, krajevnih skupnosti
in lokalnih organizacij, po-
skušali približati tem lju-
dem. Najprej bodo organizi-
rali srečanja in delavnice, na
katerih bodo starejše uspo-
sobili za prostovoljce, prek
mobilnega informatorja pa
jih bodo tudi seznanili z nji-
hovimi pravicami ter jim po-
magali pri pisanju dopisov
in izpolnjevanju vlog. Vzpo-
redno s tem bodo pripravili
še okrogle mize in strokov-
na srečanja, na katerih bodo
poskušali preseči predsodke
do starejših. Ob koncu naj
bi zaživela mreža starostni-
kov prostovoljcev. "Računa-
mo, da bomo od dobrih ti-
soč starostnikov v občini Bo-
hinj, kar predstavlja dvajset
odstotkov prebivalstva, v
projekt zajeli vsaj trideset
odstotkov starostnikov," je
končala Špela Reš.

Za aktivnejšo starost
V okviru projekta 65plus bodo v Bohinju 
poskrbeli za večjo kakovost življenja in socialno
vključenost oseb, starejših od 65 let.

Na prireditvi je bilo slišati veliko zborovskega petja; samo Jenkovih pesmi je uglasbenih več
kot osemdeset. / Foto: Tina Dokl

Simon Šubic

Šenčur - Za objekte v Šen-
čurju in Srednji vasi, ki še
niso priklopljeni na javno
kanalizacijsko omrežje,
bodo morali lastniki po no-
vem plačati višji prispevek
od dosedanje priključnine,
če se bodo seveda v prihod-
nosti odločili za priklop na
javno kanalizacijo. V skladu
z novim zakonom o prostor-
skem načrtovanju in podza-
konskimi predpisi so na-
mreč tudi v občini Šenčur

sprejeli nov odlok o komu-
nalnem opremljanju, po ka-
terem mora občina obraču-
nati komunalni prispevek
tudi za naknadno zgrajeno
(izboljšano) komunalno in-
frastrukturo. 

Dodaten komunalni pri-
spevek je lahko precej visok.
Izračuni so pokazali, da bi
morali lastniki 75 objektov v
Srednji vasi in Šenčurju, ki
še niso priklopljeni na kana-
lizacijo, namesto 351 evrov
priključnine plačati od se-
demsto do skoraj sedem ti-

soč evrov prispevka oziroma
povprečno skoraj tri tisoč ev-
rov. Občinski svet se je zato
na predlog župana Mira Ko-
zelja in občinske uprave na
zadnji seji odločil, da bodo
sprejeli poseben odlok o
opremljanju zemljišč z jav-
nim kanalizacijskim omrež-
jem za Šenčur in Srednjo
vas, po katerem bodo občani
plačali zmanjšan dodatni
komunalni prispevek, nje-
gova višina pa bo odvisna od
kvadrature objekta. Za ob-
jekt velikosti do 150 kvadrat-

nih metrov bo tako dodaten
komunalni prispevek znašal
šeststo evrov, do tristo kv.
metrov devetsto evrov, do
petsto kv. metrov 1200 ev-
rov in 1500 evrov za objekt,
večji od petsto kvadratnih
metrov. Lastniki, ki prispev-
ka ne bodo zmogli plačati
naenkrat, imajo možnost
obročnega plačila, so še od-
ločili svetniki. Podobne od-
loke bodo v prihodnosti pri-
pravili tudi ob gradnjah ka-
nalizacije v preostalih nase-
ljih v občini. 

Znižali komunalni prispevek 
Lastnikom objektov v Srednji vasi in Šenčurju, ki še niso plačali priključnine na javno kanalizacijo, 
ne bo treba plačati celotnega dodatnega komunalnega prispevka. 

Celotna vrednost investi-
cije je 22,5 milijona evrov,
od tega bo družba Imos za
gradnjo prejela 8,2 milijona
evrov. "Nekaj opreme bomo

preselili iz sedanje lokacije
v Ljubljani, nekaj jo bomo
dokupili. Bomo pa morali
po odprtju novega centra na
letališču zaradi varnosti vsaj
še pol leta delati na obeh lo-
kacijah hkrati," je pojasnil

Županič. Iz projekta je izlo-
čen kontrolni stolp, ki ga
bodo po novem gradili ne-
posredno ob letališki ploš-
čadi. "Novega stolpa verjet-
no ne bo vsaj še naslednjih
pet let," ocenjuje Županič. 

Začeli graditi kontrolni center
�1. stran

Škofja Loka

Ugriz tarantele 

Kulturno društvo Lonca vabi
ob peti obletnici renesančne
skupine v nedeljo ob 19.30
na Loški oder na plesno
predstavo Ugriz tarantele.
Vstopnice so na voljo pri
članih KD Lonca, na Info
točki LTO Blegoš ali prek
kdlonca@gmail.com. I. K.

Gorje

Evropski denar za še dve naložbi

Ob zadnjem popravku proračuna, ki so ga občinski svetniki
potrdili na zadnji seji, so v načrt razvojnih programov
vključili še dve naložbi. Po besedah župana Petra Torkarja
so namreč uspešno kandidirali za evropska sredstva za ob-
novo vodovoda Visoke cone. Za ta namen so pridobili 410
tisoč evrov. Še približno petsto tisoč evrov pa se jim obeta
za obnovo ogrevanja v osnovni šoli Gorje v okviru švi-
carskega finančnega mehanizma. Delež lastnih sredstev
občine pri obeh naložbah znaša 15 odstotkov celotne vred-
nosti projekta. M. R.

Ljubljana

Delovni zvezki za tristo družin

Sedem slovenskih založb je v sodelovanju s škofijsko Kari-
tas Ljubljana letos že peto leto zapored izvedlo akcijo, v ka-
teri so družinam s petimi ali več otroki podelili delovne
zvezke. Letos jih je prejelo kar 306 družin oziroma 1751
otrok, zvezki pa so bili skupaj vredni 36.208 evrov. Največ
prošenj za delovne zvezke je bilo v ljubljanski nadškofiji.
Takšno dobrodelno akcijo načrtujejo tudi za prihodnje leto.
Ker pričakujejo še več prošenj, bodo morali pri delitvi po-
moči ob številu otrok upoštevati tudi višino povprečnega
dohodka na družinskega člana. J. K.

KRATKE NOVICE
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Kranj - Biserno poroko sta 1.
oktobra praznovala Aleksan-
der Ravnikar in Danica, roje-
na Kurent. Spoznala sta se
že v šolskih letih, oba sta ro-
jena v vasi Kamnje v občini
Šentrupert na Dolenjskem.
Kot pravita, je simpatija dol-
go tlela, prava ljubezen pa se
je vnela leta 1948. Poročila
sta se leta 1949 v Ljubljani.
Ohceti so bile v tistih časih
bolj skromne, so jo pa imeli
prvi dan pri njej doma, drugi
dan pa pri njem doma. Po
šestdesetih letih skupnega
življenja sta se ponovno za-
obljubila na Ljubljanskem
gradu 3. oktobra, poročil ju
je ljubljanski župan Zoran
Janković. Priči sta bili, tako
kot leta 1949, Daničin brat
Tinko in Aleksandrov brat
Andrej. "Medsebojno spo-
štovanje ohranja zakon,"
pravita Ravnikarjeva. 

Aleksander je po osnovni
šoli delal doma na mali hri-
bovski kmetiji, se učil za kro-
jača, postal priučen mlinar
in služil pri bogatem kmetu
in gostilničarju. Jeseni leta
1942 je odšel v partizane,
najprej v brigado Toneta
Tomšiča ... Zadnjo zimo voj-
ne so ga poslali v šolo za
častnike v Metliko, od tam

pa v Beograd, kjer je končal
oficirsko šolo. V JLA je ostal
do upokojitve leta 1956, po
činu je major. Danica je po
šolanju delala doma na kme-
tiji, v času NOB je delovala
kot terenska aktivistka. Kas-
neje se je izučila za trgovko,
že vsa leta pa se je drži sloves
odlične kuharice. Ko so
moža Aleksandra službeno

premestili v Kranj, je čez čas
prišla za njim. V Kranju živi-
ta še danes. V zakonu sta se
rodila sinova Aleksander in
Jože. Imata vnuke Dejana,
Damirja, Aljošo in dvojčici
Dašo in Anjo ter pravnuka
Jana. 

"Vsa leta sva trdo delala,
svoj čas sva imela tudi vino-
grad na Dolenjskem, kamor
se v toplejših mesecih še
vedno rada vračava," pove-
sta. Za njuno hišo v Šentru-
pertu na Dolenjskem je velik
vrt, ki ga še vedno sama ob-
delujeta. Sta člana Združe-
nja borcev NOV in se redno
udeležujeta partizanskih
proslav, Aleksander je že 46
let zastavonoša IX. Brigade
Kočevska. Dejavna sta v Kra-
jevni organizaciji Rdečega
križa Zlato polje, za svoj pri-
spevek v tej humanitarni
organizaciji sta že prejela
najvišje možno priznanje
Rdečega križa.

Spoštovanje je temelj zakona
Biserna poroka Aleksandra in Danice Ravnikar iz Kranja 

Danica in Aleksander Ravnikar s pričama

Priznanja športnikom - upokojencem

Danica Zavrl Žlebir

Preddvor - V vrtcu Storžek v
Preddvoru je letos 124 otrok,
ki so razporejeni v šest oddel-
kov, dva več kot lani. Zaradi
tega so letošnje poletje vrtec
preuredili tako, da so na novo
pridobili dva prostora. V vrt-
cu so deloma obnovili tudi

centralno kuhinjo, kar je bilo
potrebno zaradi povečanega
števila otrok v vrtcu in šoli. V
matični šoli je namreč letos
322 otrok. "Reorganizirali
smo tudi odmore, posebej
odmor za popoldansko kosi-
lo, zaradi česar smo morali
prilagoditi tudi urnike in pre-
voze učencev," je pojasnil

ravnatelj zavoda Osnovna
šola Matije Valjavca Pred-
dvor Marjan Peneš. Šola ima
sicer še dve podružnici, v Ko-
kri, kamor je vpisanih osem
učencev, in na Jezerskem,
kjer je letos 31 učencev, sku-
paj 371 šolarjev (lani 368) pa
je razporejenih v 21 oddel-
kov. Imajo tudi dva podru-

žnična vrtca, Čriček na Zgor-
nji Beli, ki se je v začetku šol-
skega leta preselil v popolno-
ma preurejen dom krajanov
in v katerem je 21 otrok v
kombiniranem oddelku, in
vrtec Palček na Jezerskem,
kjer je 19 otrok. Lani je bilo v
vseh vrtcih 114 otrok, letos jih
je 144, še dodaja ravnatelj
Marjan Peneš. V tem šol-
skem letu je na matični šoli,
obeh podružnicah in vseh
enotah vrtca 515 otrok.

V vrtcu dva oddelka več kot lani

Domžale

V športnem parku novo otroško igrišče

V občini Domžale, kjer so lani začeli sistematično urejati
otroška igrišča v posameznih naseljih, so odprli novo večje
otroško igrišče v športnem parku v bližini središča Domžal.
Igrišče, ki je postalo del projekta rekreacijska os Kamniška
Bistrica, je na precej razgibanem območju, kar bo otrokom
omogočalo tudi zimske radosti. ”Osrednji element otroške-
ga igrišča je grič, ki deli igrišče na več con z različnimi igra-
li, toboganom, peskovnikom, gugalnicami, barvnimi plošča-
mi na travi, veliko travnate površine in počivališča s klopmi,
stojali za kolesa in drugo opremo,” je povedal župan Toni
Dragar. Za igrišče je občina namenila šestdeset tisoč evrov,
prihodnje leto pa bodo otroška igrišča dobili tudi na Rovah,
v Jaršah in v Depali vasi. J. P. 

Kamnik

V zavodu CIRIUS bodo opozorilno stavkali

V CIRIUS-u (Center za izobraževanje, rehabilitacijo in uspo-
sabljanje) so za četrtek napovedali dveurno opozorilno stav-
ko, ki jo pripravljajo spremljevalci skupin gibalno oviranih
učencev in dijakov z več motnjami. Ti namreč že leto in pol
neuspešno opozarjajo na svoj nerešen status. Poudarjajo,
da je njihovo delo zahtevnejše od pomoči gibalno oviranim
posameznikom. V Sloveniji je takšnih spremljevalcev 28, od
tega jih je 25 zaposlenih v CIRIUS-u. Med stavkovne zahte-
ve so umestili zahtevo po preimenovanju in uvrstitvi delo-
vnega mesta v katalog delovnih mest javnih uslužbencev,
dvig plač in dodatek za posebne obremenitve. J. P.

DACIA SANDERO AMBIANCE 1.4 PACK PLUS 

ŽE OD 7.200 €*

5 let garancije*, servo volan, klima, ABS, voznikov 

airbag, električni pomik sprednjih stekel, meglenke, 

centralno daljinsko zaklepanje.

MALI OGLAS ZA VELIK AVTO

Poraba pri mešanem ciklu: 4,5-7,2 l/100 km. Emisija CO2: 

120-170 g/km. * Cena in 5 let garancije (ali 100.000 km) 

veljata ob nakupu z Dacia financiranjem. Garancija velja do 

izpolnitve prvega od navedenih pogojev. Slika je simbolna. 

Renault Nissan Slovenija, d.o.o., Dunajska 22, 1511 Ljubljana.

Ana Hartman

Kranj - V Društvu upokojen-
cev Kranj so devetnajstič po-
delili priznanja najboljšim v
akciji  Upokojenec - športnik
leta. Upokojenci za sodelo-
vanje v rekreativnih sekcijah
po kriterijih društvenega
pravilnika dobivajo točke; v
letošnji akciji jih je osvojilo
349 upokojencev, najbolj-
šim pa so pred kratkim na
prireditvi v Domu krajanov
na Primskovem podelili pri-
znanja. 
Zlato medaljo je prejel Mar-
jan Mihelčič, sicer tudi pred-
sednik komisije za šport in
rekreacijo v društvu, srebrne
medalje so dobili Marija Fri-
škovec, Marija Golob Prei-
singer, Matija Retelj, Vida
Jermančič, Marjan Mravlje,
Magdalena Savernik, Cirila
Retelj, Milica Maretič, Hele-
na Benedik in Silvo Mravlje,
ki je bil tudi najstarejši ude-
leženec akcije (letos bo do-

polnil 86 let), podelili pa so
še 48 bronastih medalj.
Vsem dobitnikom je čestital
tudi predsednik društva
Franc Šmajd. Med upoko-

jenci je največ zanimanja za
pohodniško in planinsko
sekcijo, točke pa so lahko
zbirali tudi s kolesarjenjem,
tenisom, plavanjem, namiz-

nim tenisom, balinanjem,
kegljanjem in šahom. Prire-
ditev so popestrili s srečelo-
vom in kulturnim progra-
mom.

Predsednik društva Franc Šmajd (četrti z leve) v družbi dobitnika zlate medalje Marjana 
Mihelčiča (tretji z leve) in nekaterih dobitnikov srebrnih medalj. / Foto: Gorazd Kavčič

Boštjan Bogataj

Gorenja vas - Gorenjevaško-
poljanski občinski svetniki so
na zadnji seji sprejeli občinski
program varnosti, s katerim
podrobneje določajo vrsto in
obseg del redarstva.Podlaga
za izvajanje nalog redarjev je
ocena varnostnih razmer v
občini, hkrati pa občinski pro-
gram varnosti upošteva bi-
stveno večja pooblastila ob-
činskih redarjev. Pred dvema
letoma so v občinah Škofja
Loka, Gorenja vas-Poljane in
Žiri ustanovili medobčinski
inšpektorat, v katerem so za-
posleni tudi redarji, vendar
jih vsaj za zdaj ni veliko videti
v Poljanski dolini. "Redarjev
trenutno ni, čeprav bi lahko
opravljali nadzor nad mirujo-
čim prometom in vandaliz-
mom ob šolah. Menim, da bo
potrebnega še nekaj časa, da
se bo redarstvo prijelo," je po-
vedal pripravljavec programa
Stanislav Mlakar.

Program varnosti v občini
je bil sicer usklajen z občin-

sko upravo, policijo in med-
občinskim inšpektoratom,
vendar, tako Izidor Mrak, je
zgolj načelen: "Pričakoval bi,
da bo naš inšpektor podal
konkretne in celovite predlo-
ge za izboljšanje varnosti v
občini, ki bi jih tudi izvajali."
Še bolj oster je bil Bogo Žun:
"To sploh ni program, saj ne
predvideva niti števila redar-
jev v občini." Elizabeta Rako-
vec, direktorica občinske
uprave, je pojasnila, da sta
bila ob vzpostavitvi inšpekto-
rata zaposlena dva redarja, po
načrtih naj bi bili trije: "V
vmesnem času je dal eden od-
poved, skupno pa naj bi v naši
občini uporabili deset odstot-
kov enega redarja." Viktor Mi-
kek, medobčinski inšpektor
je pojasnil, da so zaposlili dva
nova redarja, ki pa morata
najprej na izobraževanje: "Re-
dar naj bi bil v vaši občini vsaj
enkrat tedensko." Kljub temu
bo imel le malo pristojnosti,
saj večina občinskih odlokov
ne predvideva glob ali drugih
sankcij za kršitelje odlokov.

Redarjev še ni bilo 
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Jesenice, Kranj - Minuli ko-
nec tedna je bil za ekipe v ligi
EBEL naporen, saj so odigra-
li kar dva kroga. Hokejisti Ac-
roni Jesenic so v petek v slo-
venskem derbiju gostili eki-
po Tilie Olimpije in po vro-
čem zaključku srečanja z re-
zultatom 7 : 5 drugič v sezoni
osvojili obe točki. Čeprav so
imeli v obrambi še veliko te-
žav, so se tokrat izkazali na-
padalci, očitno pa so našli
tudi nekaj pravih okrepitev in
boljšo formo. To so dokazali
tudi na nedeljski tekmi proti
ekipi Red Bull Salzburga, ko
so se enakovredno postavili
po robu favoriziranim tek-
mecem in ob koncu rednega
dela iztržili neodločen rezul-
tat 3 : 3. Gola ni bilo niti v po-
daljšku, tako da so na koncu
odločali kazenski streli, kjer

pa so imeli več sreče gostje,
ki so zmagali s 3 : 4. Na lestvi-
ci vodi ekipa Graz 99ers s 25
točkami, Acroni Jesenice pa
so s 7 točkami še vedno na
zadnjem mestu, dve točki za
deveto uvrščeno Tilio Olim-
pijo, ki je v nedeljo z 1 : 6 iz-
gubila proti ekipi z Gradca.
Nov krog hokejiste v ligi
EBEL čaka v petek, ko Jeseni-
čani gostujejo na Dunaju.

Vse bolj napeto pa je tudi v
državnem prvenstvu. V Kra-
nju sta se v derbiju vodilnih
ekip pomerili moštvi Trigla-
va in Stavbarja Maribor, kar s
4 : 1 pa so zmagali gostitelji,
ki so se vodilnim Štajercem
tako približali na točko razli-
ke. Novo zmago so iz Gradca
prinesli hokejisti MK Bleda,
ki so slavili s 4 : 7, pri Partiza-
nu pa ni uspelo zmagati eki-
pi Jesenice mladi, ki je izgu-
bila s 6 : 2.

V dveh dneh tri točke
Hokejisti Acronija Jesenic so v petek ugnali 
Tilio Olimpijo, točko pa so v nedeljo osvojili tudi
proti Salzburžanom.

Maja Bertoncelj

Visoko - Na nogometno igriš-
če na Visokem pri Kranju so v
nedeljo na tekmi državnega
prvenstva stopili igralci v neko-
liko drugačnih "kopačkah".
Predstavili so se igralci ameri-
škega nogometa, pri katerem
je v ekipi lahko celo 53 igralcev,
med igro pa jih je na igrišču iz
ene ekipe največ 11, ki se lahko
menjavajo ob vsaki prekinitvi.
Ameriški nogomet je eden iz-
med najbolj priljubljenih špor-
tov na svetu, za katerega se v
zadnjem času navdušuje tudi
vedno več Slovencev. Pred pet-
imi leti je bila ustanovljena
Zveza za ameriški nogomet
Slovenije, lani pa smo prvi
klub ameriškega nogometa z
imenom Alp Devils dobili tudi
na Gorenjskem. Veliko vlogo
pri ustanovitvi kluba je imel
Ljubljančan Andrej Lomšek,
ki je kot vojak Slovenske voj-
ske zaposlen v Kranju. Pred-
sednica kluba je Sabina Koste-
rov, kapetan in glavni trener
ekipe pa Matt Penko. 

"Zanimanje za ameriški no-
gomet na Gorenjskem je. Tre-
nutno imamo okrog 45 igral-
cev in velika večina jih je prav
z Gorenjskega. So pa v naših
vrstah dobrodošli tudi novi ig-
ralci, še posebej takšni, ki so
hitri in močni ter seveda hitro
dojemljivi. Akcije pri ameri-
škem nogometu so namreč
vnaprej dogovorjene, nauče-
ne, in vsak igralec mora na-
tančno vedeti, kaj je njegova
naloga," je povedal Andrej
Lomšek, ki se je z ameriškim
nogometom srečal leta 2003
in se pridružil ekipi Silver-
hawks iz Ljubljane, do nedav-
nega sploh edini slovenski eki-
pi v tem športu. Sedaj jih je

pet, od tega štiri nastopajo v dr-
žavnem prvenstvu, ki poteka
prvič: poleg ljubljanske in go-
renjske ekipe še Maribor Ge-
nerals in Gold Diggers iz Reči-
ce ob Savinji. Gorenjci so prvo
tekmo odigrali v nedeljo na Vi-
sokem in v dobri dve in pol ur
trajajočem srečanju z Mari-

borčani zmagali z rezultatom
25 : 13. "Naš cilj je osvojiti na-
slov državnih prvakov, kar pa
vemo, da bo težko. Do konca
jesenskega dela nas čakata še
dve prvenstveni tekmi," je de-
jal Lomšek, s skoraj 35 leti naj-
starejši aktivni igralec ameri-
škega nogometa pri nas. 

Člani Alp Devilsov trenira-
jo trikrat tedensko na igrišču
v kranjski vojašnici: ob tor-
kih, četrtkih in sobotah. "Na
zunanjem igrišču bomo tre-
nirali še do sredine novem-
bra, potem pa se bomo pre-
selili v telovadnico," še pravi
Lomšek. 

Prva gorenjska ekipa v ameriškem nogometu je bila ustanovljena lani in šteje okrog 
45 igralcev. / Foto: Anka Bulovec

Ameriški nogomet na 
Gorenjskem
V Sloveniji je pet ekip ameriškega nogometa in ena je tudi na Gorenjskem. Alp Devilsi ali Alpski vragi
so v nedeljo prvič nastopili na tekmi državnega prvenstva. 

Privlačne 

nagrade!

Jeseničani so proti ekipi Red Bull Salzburga iztržili točko.

Nogometni teden v Kranju

Triglav Gorenjska že devet tekem v pokalu in prvenstvu ne
pozna poraza, na vrsti pa je nov pomemben izpit za
varovance trenerja Staneta Bevca. Jutri jih za preboj med
osem najboljših v Pokalu Hervis v Kranju ob 14. uri čaka Pri-
morje. Vodilno moštvo 2. SNL in bivši prvoligaš bo trd
nasprotnik, Gorenjci pa so ga v Ajdovščini premagali v pr-
venstvu. Konec tedna bo v Kranju še derbi z Muro, ki odloča
vsaj o drugem mestu. Triglav ga je zasedel po zmagi proti
Beli krajini v nedeljo v gosteh. V. S.
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Alpski vragi so v nedeljo zmagali na debiju v državnem prvenstvu. / Foto: Anka Bulovec

Maja Bertoncelj

Podsmreka - Tadej Valjavec
(Ag2r) v kategoriji elite kot
najboljši Slovenec na lestvici
UCI in Blaž Furdi (Sava)

med kolesarji pod 23 let sta
dobitnika zlatega Scottovega
kolesa. Prejela sta ga po le-
tošnji zadnji domači dirki v
nedeljo v Podsmreki. Na 9.
VN HiFi ColorStudia je si-

cer slavil Grega Bole (Adria
Mobil), ki je dobil sprint
pred Juretom Kocjanom
(Carmiooro) in Dejanom
Bajtom (Sava, na sliki). Iz-
med Savčanov sta dirko v
deseterici končala še kot 7.
Furdi in mladinec Jan Po-
lanc, ki je bil 8. Za kolesarje
Save pa s tem sezone še ni
konec. Šest (Švab, Stare,
Kerkez, Burjek, novinec
Zrimšek in Furdi), poleg
njih pa še Bole, jih bo v re-
prezentančnem dresu od 11.
do 19. novembra dirkalo na
Kitajskem (Tour of Hainan).
Znana pa je že članska ekipa
Save za prihodnje leto, v ka-
teri bo osem kolesarjev. Po-
leg šesterice, ki gre na Kitaj-
sko, bosta v njej še Uroš Ši-
lar in Domen Kalan, ki bo
prišel iz mladinskih vrst. 

Savčani še na Kitajsko



Miroslav Braco 
Cvjetičanin

Pogovor med dvema učen-
kama devetega razreda osnov-
ne šole: "Na tej travi bom sam'
padla in se ubila." 

Druga odgovori prvi: "Sej ta-
stari itak prav'jo, da nas ni ško-
da. Da smo škodljivci."

Pogovor med dvema učen-
cema letnik 2003: "A ti sploh
veš kva pomen' kros?" 

Drugi odgovori prvemu:
"Vem ja, to je tek čez drn in
strn! Sam' pojma nimam, kva
je to drn pa strn ..."

Stal sem ob strani proge in
kot športni navdušenec sprem-
ljal boje na občinskem krosu
za osnovne in srednje šole, ki
ga je organizirala Športna zve-
za Tržič, in to na Kokrici na
"rolkarski" stezi ob vhodu v
Udin boršt. Poslušal sem dia-
loge med ogrevanjem tistih
najmlajših prvčkov do tistih, ki
so že zapustili klopi obveznega
osnovnega šolanja. Nekateri
med njimi so že pravi tekmo-
valci, ki imajo v sobah že izobe-
šene kolajne, kot tudi taki, ki so
se znašli tam zaradi sošolca ali
sošolke ali ukaza učitelja tele-
sne vzgoje, ker so bili dobri ali
odlični na šolskem krosu. Uči-
telj telesne vzgoje je vprašal te-
kača iz devetega razreda:
"Kakšna je današnja taktika?" 

"Srce pustiti na terenu!" je
odgovoril z mozolji napaden
najstnik, ki se je zdel kot no-
gometaš, na koncu pa sem
zvedel, da je odličen smučar-
ski tekač.

Startale so borbe tistih naj-
mlajših. Na videz kratkih tristo
metrov je bila naenkrat resna
razdalja, ki je zahtevala never-
jeten napor tako hitrih kot tudi
tistih, ki so tek zmešali s kratko
hojo kot pripomoček. Kot oče
podobno mladih otrok sem po-
mislil, ali ni mogoče prezgo-
daj, da bi taki, ki si še zob ne
umivajo sami in še vedno ima-
jo nekje v kotu sobe rezervne
pleničke za vsak slučaj, tekmo-
vali med sabo? Spomnil sem
se na misel, ki sem jo prebral

pred kratkim v "nagovoru" mi-
nistrstva za šolstvo in šport: "S
šolskimi športnimi tekmovanji
in prireditvami pripomoremo
k skladnemu razvoju odrašča-
jočega in zorečega mladega
človeka ter ga vzgajamo za
zdravo in ustvarjalno življe-
nje." Vse lepo in prav, vendar
se mi zdi, da prvi razred in še
kak višji ne spada v debato o
tem, kdo je boljši in kdo pred-
vsem slabši. Nisem prepričan,
da verjamem, da so take vrste
športna tekmovanja pomem-
ben in nepogrešljiv del šolske
vzgoje. Pravijo, da so tekmova-
nja nadgradnja dela pri red-
nem pouku, namenjena učen-
cem in dijakom, ki želijo poka-
zati svoje znanje in sposobno-
sti. Naj me vrag, če mulc v pr-
vem razredu hoče teči tristo
metrov samo zato, da bi se
trapljal po prsih, češ da je bolj-
ši od prijatelja ali koga drugega
njegove mladosti. No, ampak v
nadaljevanju prebranega je pa
bil napisan še ta absurdni sta-
vek: "Tekmovanja in prireditve
so namenjene druženju vseh
mladih, ne glede na znanja in
sposobnosti." Hudič naj me z
vilami špikne, če tisti, ki nima
znanja, uživa na Vegovem ma-
tematičnem tekmovanju, ali ti-
sti, ki ne mara teka, na krosu.
Ampak, saj tisti z neznanjem
sploh ne gredo na tekmovanja!
Saj res. Potem gredo na "prire-
ditve", da se neuradno pokaže-
jo kot otroci z neznanjem. 

No, nerodnost stavka mi ni
vzela užitka do navijanja za ti-
ste, ki so se borili na tekmi. Šol-
ski kros je vsekakor tisto, kar
mladi potrebujejo, in zakaj bi
ne tekmovali v teku, če že v
matematiki in še čem. Naj se
vrnem na začetek in skušam
dopovedati, da naši najmlajši
niso škodljivci in ne potrebuje-
jo tekmovalnosti. Seveda vse
do takrat, ko stopijo v "svet
odraslih". Takrat se začne ...
Zato je mogoče bolje, da pride-
jo na start ogreti, da ne rečem
že z izkušnjami in so priprav-
ljeni (tudi) za petsto evrov na
mesec pustiti srce na terenu. 

Jurij Zrnec je rekel, da bi, če bi
Grki leta 490 pred našim štetjem
imeli mobitele, maratona ne
bilo. Čudno, da niso uporabili
vsaj stacionarnega telefona ... 

Kolesarska sezona se je skoraj
docela izcedila, zato me zdaj
mika tek. Dober tek ni samo za
mizo, lahko si ga ustvarim tudi v
tekaških copatih, si mislim, ven-
dar tehtnica ostaja še vedno na
strani lenobe. Teči tja v en dan se
mi je vedno zdelo pogubno za
dragoceni čas, ki nam je na raz-
polago na tem našem sprehodu
do lastnega pogreba. Torej, da ne
bo tja v en dan, nujno potrebu-
jem motivacijo za start ali vsaj
za iskanje tekaških copat, za ka-
tere vem, da so nekje v hiši, ven-
dar se na žvižg ne odzivajo. Pri-
jatelji me skušajo motivirati za
Ljubljanski maraton. Ob vsakem
njihovem nagovoru si pustim čas
za razmislek, in ker vsi vedo, da
taka odločitev ni preprosta, vedno
padejo v mojo zanko. Potem ko
so oni že v vrhunski formi, slabih
nekaj dni pred startom vsako leto
rečem, da so me pustili predolgo
razmišljati. No, letos je eden celo
rekel, da je vedno bil prepričan,
da toliko časa premišljujem, ker
imam dolgo "lajt'ngo". Predolga
napeljava? Zdaj mi je hudo, ker
se nisem prej odločil začeti teči, in
bi bil danes, ko vi tole berete, v
tako dobri telesni in psihični pri-
pravljenosti, da bi pretekel 42 ki-
lometrov in 195 metrov! Vedno si
rečem, da če sem zmožen preteči
42 kilometrov, potem bom ja še ti-
stih 195 metrov. Vendar kot
kaže, je ravno v tistem metrskem
drobižu glavni štos. Kolikor je več
metrov, toliko mi primanjkuje
volje. Čisto malo bi rekel, a vseeno
preveč. Moj večni nasprotnik ne-
spametnosti je moja pamet, ki
me je opozorila, da taki napori
poškodujejo srčno membrano,
tako da skoznjo pronicajo enci-
mi. Z encimi se pa ni hecat'. Ver-
jamem tistim, ki so odkrili kopico
vplivov, ki jih ima maraton na
človeka. Med njimi so tudi spre-
membe imunskega sistema in de-
lovanje ledvic, največji revež pa so
mišice. Po 42 kilometrih in 195
metrih skeletne mišice otrdijo, iz
njih pa začnejo v krvni obtok
uhajati - encimi. Da ne pišem,
da bodo nadledvična žleza in
možgani začeli proizvajati stres-
na hormona kortizol in vasopre-
sin, poškodovane mišice pa bodo
izločale beljakovine citokine, ki

bodo sporočile jetrom, naj začne-
jo proizvajati C-reaktivne belja-
kovine. Opisana mešanica v tele-
su povzroči vihar vnetij, ki imajo
resne posledice. To se ti na primer
na kolesu ne more zgoditi, ker ko-
lesarjenje deluje, kar je tudi znan-
stveno dokazano, blagodejno na
človeško telo.

Da. Vse to drži, ampak to
vedo samo tisti "pusiji", ki cinca-
jo ali bi pa ne bi, kot bi delal tisto
stvar, ki se najpogosteje dela v ho-
rizontali na postelji z osebo dru-
gačnega spola, ne da ga daš ...
nekam. Med maratonom se vaši
podplati dotaknejo tal od pet-
najsttisočkrat do osemindvajset-
tisočkrat. Potem pa pomislim,
kolikokrat ga dam tja, kamor ga
najraje, in kaj najbolje deluje (še
bolje kot kolesarjenje) na moje
telo in duha? Ne, ne mislim na
podplate. Mislil sem na prijate-
lja, ki mi skozi celo življenje kori-
sti kot svetovalec oziroma upo-
rablja malce manjše, a zelo
učinkovite možgane. Ma, tisti z
manjšo, a pametnejšo glavo, no!
Če bi ga zdaj javno točno poime-
noval, bi rekel, da ga boli za ma-
raton. In če nadaljujem, se poja-
vi resnica, da če bi mi uspelo
ustvariti toliko ponovitev, bi me
tisti nežnejši spol - utrujeno seve-
da - okitil za maratonca! Torej,
biti maratonec je čisto v redu,
vendar je bolje, da nisem marato-
nec v tekaških copatah, ker pravi-
jo, da je to zdravju škodljivo. To-
rej, ko me prime, da bi tekel na
Ljubljanskem maratonu, se
spomnim, da sem nekoč prebral,
da če vam je kaj do zdravja, po-
tem trenirajte tako, kot je treba
pred vsakim maratonom, tekmo
pa si raje oglejte kot navijač. 

Obstaja možnost, da najdem
tekaške copate in jih začnem po-
gosteje uporabljati kot tiste, ki me
čakajo pred kavčem, ampak za
to nedeljo sem že malce pozen,
pravijo. 

Ljubljanski maraton je za re-
kreativce postal statusni simbol.
Kdor ga ne preteče, je zguba in
ni vreden, da jemlje kisik tistim,
ki ga bodo še kako potrebovali, če
bodo hoteli priteči v cilj. Ampak,
resno! Prihodnje leto gremo pa
tudi zgube na start in izgovora
ne bomo imeli, ker vabilo poši-
ljam več kot eno leto prej. Tisti, ki
boste v nedeljo pred startno črto,
pa pomislite na encime in naj bo
to vaš najuspešnejši tek v doseda-
nji tekaški karieri. Srečno!

Z encimi se ne sme hecat’

GIBAJTE SE Z NAMI
Miroslav Braco Cvjetičanin
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Življenjski tek čez drn in strn

Napovednik rekreativnih dogodkov 

14. Ljubljanski maraton
Ljubljana, 24. in 25. oktobra 2009
Organizator: Mestna občina Ljubljana. Dodatne informacije: V soboto
bodo potekali promocijski teki za predšolske otroke ter šolski teki za
osnovnošolce in srednješolce. V nedeljo pa bodo potekali tek na 10 km,
mali maraton in maraton 42.195 km. Vse o maratonu je objavljeno na
spletni strani www.ljubljanskimaraton.si.

Pohod na Višnji vrh pri Šmarjeških Toplicah
Kranj, 24. oktobra 2009 
Organizator: Planinsko društvo Iskra Kranj. Dodatne informacije:
Odhod naročenega avtobusa bo ob 7. uri izpred hotela Creina. Druge
informacije vam lahko posreduje Milan Čelik po telefonu št. 031/418
146, www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si. 

Pohod okrog Žirov
Žiri, 25. oktobra 2009, Pohod okrog Žirov
Organizator: Planinsko društvo Žiri
Dodatne informacije: Vse dodatne informacije vam lahko posreduje
Robert Šubic po telefonu št. 051/306 076. 

Planinski pohod na Svinjak
Kranj, 25. oktobra 2009 
Organizator: Planinsko društvo Iskra. Dodatne informacije: sku-
pen odhod z avtobusom bo ob 6.30 izpred Hotela Creina. Vse do-
datne informacije vam lahko posreduje Sebastijan Potočnik po
telefonu št. 031/408 439, sebastjan.potocnik@gmail.com,
www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si.

Resne tekačice

Taktika: srce pustiti na terenu.

Pripravljene za start

Kros je lahko tudi užitek. Fo
to
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Simon Šubic

Cerklje na Gorenjskem -
Kranjski kriminalisti se
ukvarjajo z novim primerom
ropa. V četrtek okoli 20. ure
sta namreč neznana moška,
oborožena s pištolama in s
kapucama na glavah, vstopi-
la v prodajalno bencinskega
servisa v Cerkljah in usluž-
benca prisilila, da jima je iz-
ročil dnevni izkupiček. Od-
nesla sta manjšo vsoto de-
narja, po ropu pa sta se z
bližnjega parkirišča z večjim
osebnim avtomobilom tem-
ne barve odpeljala proti cen-
tru naselja, so sporočili z
Operativno komunikacijske-
ga centra v Kranju.

Kriminalisti in policisti in-
tenzivno poizvedujejo, kdo
bi lahko bila roparja, za po-
moč pa prosijo tudi občane,
ki bi kakorkoli pomagali pri
njuni izsleditvi. Pokličejo naj
na intervencijsko številko
113, Policijsko postajo Kranj

(04/23 36 400) ali na ano-
nimno telefonsko številko
080 1200. Posredovali so
tudi opis storilcev. Prvi ropar
je bil visok okoli 175 centi-
metrov, srednje postave, ob-
lečen v črno jakno s kapuco
in temne hlače, obut v bele
športne čevlje, drugi moški
pa je bil močnejše postave,
oblečen v rjavo jakno s kapu-
co in temne športne hlače z
belo črto ob strani ter obut v
bele športne čevlje. 

V Cerkljah so bili lopovi v
zadnjih letih že večkrat na
delu. Tamkajšnjo posloval-
nico Gorenjske banke so na
primer oropali že dvakrat.
5. novembra 2002 je ropar
s solzivcem onesposobil
uslužbenca, nato pa odne-
sel manjšo prenosno bla-
gajno s približno 2,5 milijo-
na slovenskih tolarjev. 29.
septembra 2007 je sledil še
drugi rop, ko sta našemlje-
na storilca iz banke na po-
doben način odnesla 7.200

evrov. Zanimivo je, da so
policisti v obeh primerih
našli domnevna storilca, ki
pa sta bila kasneje na sodiš-
ču oproščena zaradi po-
manjkanja dokazov. Zadnji

rop se je zgodil 7. junija le-
tos, ko sta mlada domačina
v Gradu pri Cerkljah napa-
dla dostavljavca pic in mu
iz denarnice vzela 150 ev-
rov. 

V lovu za roparjema
Kranjski kriminalisti pri preiskavi ropa bencinskega servisa v Cerkljah upajo tudi na pomoč občanov.

KOMENTAR
Simon Šubic

Vse pogostejši primeri
vožnje v nasprotno
smer po avtocestah ter-

jajo od njihovega upravitelja
Darsa učinkovito ukrepanje.
Tega se najbrž zaveda tudi
nova predsednica uprave Ma-
teja Duhovnik, ki je takoj po
nastopu mandata sklicala de-
lovni sestanek s pristojnimi
službami družbe in se med
drugim seznanila tudi s pet
let staro študijo ukrepov za
preprečevanje vožnje v nepra-
vilni smeri na slovenskih av-
tocestah. Čeprav omenjena
študija navaja, da je uporaba
fizičnih ovir, kot so jeklene
prepreke (ježki), neprimerna
in neustrezna, pa zadnji do-
godki dokazujejo, da tudi po-
stavitev posebne prometne sig-
nalizacije in t. i. "rok" z na-
pisom STOP, napačna smer
na izvozih z avtoceste ni za-
dostna rešitev. 

Naj bo nabor ukrepov za
preprečitev vožnje v napačno

smer še tako širok, se seveda
takšnim kršitvam ne bodo
mogli v celoti izogniti niti v
prihodnje. Vzroki, da nekate-
ri vozniki na avtocesto zape-
ljejo v napačno smer, so raz-
lični - od vožnje pod vplivom
alkohola do zmedenosti pred-
vsem starejših voznikov pa
tudi tujcev, ki jim naše ceste
niso dovolj poznane, ob sla-
bem projektiranju ter ne-
ustrezni prometni signaliza-
ciji in slabih varnostnih ukre-
pih v primerih zoženj vozišč
pa se njihova zmedenost še
stopnjuje, s tem pa tudi mož-
nost napake. V razmislek za-
konodajalcu pa še naslednja
zakonska nedoslednost: za
razmeroma nenevarno vož-
njo po odstavnem pasu vas
bodo policisti oglobili z 260
evri, za zelo nevarno vožnjo v
napačno smer po avtocesti pa
boste plačali 300 evrov globe,
resda pa boste prejeli tudi pet
kazenskih točk. 

Vožnja v napačno smer

Oborožena roparja sta iz Petrolovega bencinskega servisa v
Cerkljah odnesla manjšo vsoto denarja. / Foto: Matic Zorman

Šenčur

Zagorelo v kurilnici

Včeraj nekaj po 2. uri zjutraj je zagorelo v kurilnici stano-
vanjske hiše v Šenčurju. Na intervencijo so prihiteli gasilci iz
Kranja in Šenčurja, ki so požar uspešno pogasili, tako da
ogenj ni povzročil velike gmotne škode. Ob prihodu so bili
gasilci opozorjeni, da je v sosednjem prostoru mlajša 
oseba, ki jim jo je uspelo še pravočasno spraviti na prosto,
tako da njeno življenje in zdravje ni bilo ogroženo. Po prvih
podatkih naj bi zagorelo na mestu, kjer je po čiščenju peči
ostala žerjavica, ogenj pa je hitro zajel še drva. S. Š.

Simon Šubic

Kranj - V noči na nedeljo so v
vseh državah Evropske unije
potekale aktivnosti v okviru
projekta Evropska noč brez
prometnih nesreč, ki jo je v
Sloveniji koordiniral Zavod
Varna pot. Glavni namen
preventivnih akcij je bil opo-
zoriti na problematiko alko-
hola v prometu, predvsem
med mladimi. Po podatkih
policije se je sicer v noči na
nedeljo v Sloveniji pripetilo
35 prometnih nesreč, v petih
od njih so se udeleženci laž-
je ranili. Zaradi vožnje pod
vplivom alkohola so pridrža-
li 38 voznikov. V mednarod-
nem projektu so sodelovali

tudi gorenjski policisti, ki so
v tej noči poostreno nadzira-
li psihofizično stanje vozni-
kov. Na preizkus alkoholizi-
ranosti so povabili 117 vozni-
kov, pri treh pa je alkotest
pokazal preveliko vsebnost
alkohola v organizmu. Naj-
višja izmerjena vrednost pre-
izkusa je bila 1,20 mg alko-
hola na liter izdihanega zra-
ka. Petim voznikom so izre-
kli opozorila za manjše pre-
krške, dvanajstim so napisa-
li plačilne naloge, zoper dva
voznika pa bodo podali ob-
dolžilne predloge na sodišče.
V noči na nedeljo se je na
Gorenjskem zgodila ena
prometna nesreča z materi-
alno škodo.

Lahovče 

Pred prehodom za pešce zbil kolesarja

V petek zjutraj je v Lahovčah 37-letnik iz okolice Kamnika z
osebnim vozilom zbil dvajsetletnega kolesarja iz okolice
Cerkelj. Okoliščine prometne nesreče policisti še niso
povsem razjasnili, zato pozivajo morebitne priče, da po-
kličejo na telefonsko številko 113 ali na Policijsko postajo
Kranj (telefon: 04/233 64 00). Ob 5.45 se je Kamničan z 
osebnim vozilom peljal za kolono petih, šestih vozil po
glavni cesti iz smeri Komende proti Kranju. Ko so vozila
pred njim prevozila križišče v Lahovčah in tamkajšnji zazna-
movan prehod za pešce, je dvajsetletni kolesar nameraval
prečkati cesto, pri tem pa ni pustil prednosti 37-letnemu
vozniku, ki je po glavni cesti pripeljal s kolesarjeve leve
strani. Voznik na tem delu ceste ni vozil s takšno hitrostjo,
da bi vozilo ves čas obvladoval in bi lahko ustavil pred 
oviro, ki bi jo glede na bližino prehoda za pešce lahko
pričakoval, poroča policija. V trenutku, ko je pred seboj 
zagledal kolesarja, je že pred prehodom za pešce pričel 
zavirati, vendar je kljub temu trčil vanj. Kolesar je pri tem
padel na vozilo, nato pa na tla. Hudo ranjenega so odpeljali v
Klinični center Ljubljana. S. Š.

Kamnik

Žejni vlomilci

Neznanci, ki so nekaj noči nazaj vlomili v kiosk v Kamniku,
so odnesli za petsto evrov alkoholne in brezalkoholne pijače. 

Medvode

Zeblo jih je

V noči na četrtek so neznani storilci v okolici Medvod
vlomili v stanovanjsko hišo v gradnji. S seboj so odnesli
toplotno črpalko, vredno okoli osem tisoč evrov. S. Š.

Noč ni minila brez nesreč



www.gorenjskiglas.si

Svet v gibanju
avtomobili in oprema            oktober 2009

AVTOMOBILIZEM AVTOMOBILIZEM NASVETI ASISTENCA

Test: Toyota Prius
Toyota Prius je bil med prvi-
mi serijskimi hibridnimi av-
tomobili in v svetovnem me-
rilu ima primat najbolje pro-
dajanega. Na preizkus smo
zapeljali tretjo generacijo, ki
ni zazrta k predhodniku, am-
pak v prihodnost.

Tatovi vse bolj predrzni
Po podatkih policije je bilo
od začetka leta 2000 do kon-
ca lanskega v Sloveniji ukra-
denih 6.762 osebnih avto-
mobilov in 3.760 drugih mo-
tornih vozil. Kljub zmanjša-
nem številu kraj avtomobilov
so tatovi vse spretnejši.

Pomoč z omejitvami
Nekaj zavarovalnicam in
AMZS smo opisali primer,
ko njihov zavarovanec (član)
zaradi nevoznega vozila po-
trebuje pomoč. Kako ravna-
ti? Kaj nudijo? Ali nam zava-
rovanje nudi nadomestni
avto in morebitno nočitev?
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Boštjan Bogataj

Kranj - Izbrali smo pet avto-
mobilov petih različnih
znamk, preverili njihovo
ceno na spletni strani in po-
nudbo preverili pri pooblaš-
čenih prodajalcih na Go-
renjskem. Zanimalo nas je,
ali nam lahko ponudijo kak
popust (in če moramo ob
tem izpolnjevati posebne
pogoje) in tudi, ali nam lah-
ko ponudijo ugodno financi-
ranje nakupa. Pričakovali bi,
da za gotovino trgovci ponu-
dijo dodaten popust, pa tudi,
da so v času gospodarske
krize pri ponudbi radodar-
nejši z ugodnostmi.
Najprej nas je zanimal na-
kup Renaultovega Clia, zato
smo poklicali v kranjsko
enoto Avtohiše Real na La-
bore. Razložili so nam, da
znaša cena za petvratni mo-
del (1,2 authentique) in ko-
vinsko barvo v primeru na-
jema kredita ali lizinga
8.770 evrov. Opozorili so
nas, da bi bil ta avto brez kli-
me, za bolje opremljenega
clia 1,2 expression s kovin-
sko barvo pa bi odšteli
9.700 evrov. Avto bi tako
dobili s splošnim popustom
500 evrov, posebnim za ak-
cijsko Renaultovo financira-
nje (kredit ali lizing) 1.000
evrov, prodajalec pa je takoj
dodal še 200 evrov popusta.
V kranjskem podjetju Na-
smeh, kjer prodajajo avto-

mobile znamke Kia, smo
spraševali po njihovem ka-
ravanskem Cee'du z osnov-
no (fresh) opremo. Na splet-
ni strani ga uvoznik KMAG
(Cee'd 1,4 fresh) ponuja po
12.490 evrov, enako ceno je
po telefonu ponudil tudi
prodajalec. O morebitnem
popustu se je pripravljen po-
govoriti ob obisku v salonu,
Kiini modeli letnik 2009 pa
so tako ali tako v akciji ce-
nejši za približno tisoč evrov
(novi modeli letnika 2010 so
na voljo šele nekaj tednov).
Ponujajo tudi kredit na se-

dem let brez pologa ali li-
zing s približno 13-odstot-
nim pologom. V obeh pri-
merih naj bi na leto prepla-
čali posojilo za okoli 250 do
300 evrov.
V Avtohiši Kranj, kjer pro-
dajajo Citroënove avtomobi-
le, smo kupovali C4 Grand
Picasso (osnovni model at-
traciton VTi 120), ki ga na
spletni strani ponujajo za
20.700 evrov. Že na spletu
ponujajo 900 evrov običaj-
nega popusta in še 1.500 ev-
rov jubilejnega popusta ali
18.300 evrov. Za najcenejši

model bi danes odšteli
17.500 evrov, je povedal tr-
govec, kar velja tako za na-
kup na kredit ali gotovino,
za veliko bolj opremljen
Grand Picasso v akciji 90 let
Citroëna pa bi (na 90 obro-
kov z devetodstotnim polo-
gom) odšteli 19.980 evrov.
V Avtohiši Vrtač, kjer so na-
prodaj Volkswagni, so nam
povedali, da Passat variant
2.0 TDI edition stane 25.350
evrov, na spletni strani
Volkswagnovega uvoznika
pa cena osnovnega dizelske-
ga modela znaša 25.401
evro. Torej nekoliko nižja
cena za model z nekaj več
dodatne opreme (aluminija-
sta platišča, parkirni senzor-
ji, večfunkcijski volan in
boljši radio, ...), na vpraša-
nje o možnosti dodatnega
popusta pa so nam model z
opremo edition (vključno z
dodatkom za barvo) ponudi-
li za 24.300 evrov. 
V Avto Močnik v Britofu
smo vprašali po ceni Nissa-
na Qashqai visia. Zanj bi
morali odšteti 18.750 evrov,
dodatnih 460 evrov za ko-
vinsko barvo in 69 evrov za
deblokado motorja. Ob na-
šem poizvedovanju po po-
pustu je prodajalka ponudi-
la 500 evrov popusta in po-
vedala še, da lahko pri njih
najamemo tudi kredit na
osem let brez pologa za 222
evrov na mesec. Dodatnega
popusta ni.

Do popusta prek telefona
Nakup avtomobila vsekakor ni enak nakupu nogavic ali kruha. Pred odločitvijo je prav, da povprašamo
po dodatnih ugodnostih, saj lahko s tem prihranimo lep kup denarja.

Zima prihaja na ceste
Ko ceste zasuje sneg, pro-
met poteka nekajkrat počas-
neje kot sicer. Priprava vozi-
la na zimske razmere je
opravilo, ki ga ne smemo za-
nemariti, saj nikoli ne more-
mo vedeti, kdaj nas bosta
presenetila sneg ali poledica. 

Je pravi čas 
za elektriko?

Predstavljamo hibridne in električne 
avtomobile, ki so sicer zvečine šele
konceptne študije, vendar bodo 
nekateri od njih kmalu zapeljali 
po cestah. 
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Veliko dobrih, 
nekaj neprimernih

Na testu zimskih pnevmatik AMZS 
se je pokazalo, da so novi modeli 
pnevmatik v glavnem zelo priporočljivi 
in priporočljivi, nekaj pa jih tudi 
odsvetujejo, med njimi Savino Eskimo S3.
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Prodajalci avtomobilov so pripravljeni spuščati cene že po
telefonu, za konkretni dogovor je treba obiskati avtosalon. 

stran 14

Tabela cen in pridobljenih popustov prek telefona

Znamka cena na spletni strani* popust nova cena*

Renault Clio 5V authentique 1,2 16v 9.770 1.000 8.770
Kia Cee'd sw 1,4 LX fresh 12.490 0** 12.490
Nissana Qashqai visia 18.750 500 18.250
Volkswagen Passat variant 2.0 TDI 25.401 1.050 24.300
Citroen C4 Grand Picasso VTi 120 20.700 2.200 17.500

* cene so brez obveznih pribitkov, kot je prevoz, deblokada motorja, v nekaterih primerih je 
treba prišteti tudi doplačilo za kovinsko barvo

** popust v vrednosti 1.000 evrov za modele letnik 2009

Matjaž Gregorič

Slovenski avtomobilski trg le-
tos se je v skladu s pričakova-
nji in napovedmi letos skrčil
za dobro petino. Znižanje
prodajnih številk je posledica
svetovne in (ali) predvsem
domače gospodarske krize in
s tem povezane finančne
oslabljenosti prebivalstva. Ti-
sti, ki se bolj podrobno ukvar-
jajo s prodajno in registracij-
sko statistiko, pravijo, da je
slika še celo bolj črna, kot jo
kažejo suhoparne številke, in

da se je prodaja novih avto-
mobilov znižala celo za 35 do
40 odstotkov. Uvozniki in tr-
govci namreč pogosto nove
avtomobile registrirajo in ta-
koj spet odjavijo, tako da niti
ne pritrdijo registrskih tablic,
s tem umetno napihujejo pro-
dajne številke in iste, še pred
nekaj urami nove avtomobile
lahko prodajo kot rabljene z
nič prevoženimi kilometri.
Ampak vsaj za kupce je bolj
pomembna cenovna plat
takšnega početja. Slovenski
avtomobilski uvozniki že dol-
go bijejo cenovne bitke, ki so
že pred časom prerasle v voj-
no. Zato ni presenetljivo, da
kupcu ponudijo popust že, ko
zaslišijo njegov glas v telefon-
ski slušalki, ko pa se pojavi v
avtosalonu, je njihova glavna
naloga, da ga ne izpustijo
brez odločitve. To seveda po-
meni možnost nadaljnjih po-

gajanj za znižanje cene ali
pa pridobitev brezplačne do-
datne opreme.
Trenutno stanje na avtomo-
bilskem trgu je tako, da so na-
kupi štirikolesnih novincev
verjetno najbolj ugodni v zad-
njih letih, seveda to velja
predvsem za tiste, ki proda-
jalcem tudi po več mesecev
stojijo na dvoriščih in jim
predstavljajo precejšnjo fi-
nančno obremenitev. Toda,
kot opozarjajo poznavalci, bo
ugodnih nakupov, če izvza-
memo božične in novoletne

popuste, slej ko prej konec.
Gospodarska kriza je namreč
spremenila tudi proizvodno
strategijo, zato so tovarne
najprej počistile zaloge in
nato spremenile proizvodni
ritem tako, da je manj proiz-
vodnje na zalogo in več po
naročilu.
Spremenjene tržne razmere
se seveda poznajo tudi pri
rabljenih avtomobilih, kate-
rih cene so se znižale za pri-
bližno desetino, pri dražjih
prestižnih avtomobilih tudi
do tretjine. Tudi ko bo krize
enkrat konec, jih bo težko
dvigniti nazaj. Sicer pa tako
ali tako nimamo steklene kro-
gle, da bi videli, kaj se bo na
slovenskem avtomobilskem
trgu dogajalo prihodnje leto;
če bo gospodarski voz še na-
prej drvel navzdol, bo v avto-
mobilski statistiki še več rde-
čih številk kot letos.

Iz bitke v vojno

Spremenjene tržne razmere se seveda poznajo
tudi pri rabljenih avtomobilih, katerih cene so
se znižale za približno desetino, pri dražjih 
prestižnih avtomobilih tudi do tretjine. 
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Avtomobilizem

Matjaž Gregorič

Nobenega dvoma ni več, da
se bomo v prihodnosti vozili
z avtomobili, ki jih bodo na-
mesto motorjev na fosilna
goriva poganjali energijsko
učinkovitejši in do okolja
prijaznejši sistemi. Vpraša-
nje je le, kdaj se bo začela
električna doba, ko bo po-
gonska tehnologija zrela do
te mere, da bo lahko v celoti
zamenjala motorje z notra-
njim izgorevanjem, pred-
vsem pa, kako hitro se bo
novim razmeram prilagajala
infrastruktura.
Na minulem avtomobil-
skem salonu v Frankfurtu
skoraj ni bilo avtomobilske-
ga proizvajalca, ki ne bi
predstavil vsaj enega hibrid-
nega ali električnega mode-
la, opazna pa so bila tudi
nadaljnja prizadevanja za
zmanjšanje porabe goriva
in nižje izpuste škodljivih
emisij. Preden pa se bo mo-

goče množično voziti z
električnimi avtomobili, bo
treba najti še nekaj rešitev,
predvsem povečati doseg z
enim polnjenjem baterij in
razviti mrežo polnilnih
mest. Poleg tega so električ-
ni in hibridni avtomobili, ki
so večinoma šele v prototip-
nih in konceptnih fazah, za
zdaj še predragi, da bi bili
dostopni vsem, ki se odloča-
jo za menjavo avtomobilov.
In tako kaže, da je električ-
na prihodnost še vseeno
precej odmaknjena.

NISSAN LEAF - Japonski
proizvajalec namerava pri-
hodnje leto postaviti na ce-
sto "čistokrvni" električni
avtomobil z imenom Leaf.
Novinca bo poganjal elek-
trični motor z največjo moč-
jo 80 kW (109 KM). S polni-
mi litij-ionskimi baterijami,
ki so spravljene v dnu vozila,
bo mogoče prevoziti do 160
kilometrov poti. Nissan je za

električno vozilo razvil tudi
napreden in učinkovit infor-
macijski sistem, ki povezuje
osrednjo elektronsko krmil-
no enoto vozila z globalno
podatkovno bazo v informa-
cijskem centru.

CITROËN REVOLTE -
Francoska avtomobilska
znamka s konceptnim avto-
mobilom, ki po zunanjosti z
malce domišljije lahko spo-
minja tudi na legendarnega
spačka, razvija idejo za nov
mestni avtomobil s hibrid-
nim pogonom, ki je zasno-
van tako, da običajnemu
motorju pomaga elektrika,
ki bi na določeni razdalji
lahko zagotavljala energijo
tudi samo za vožnjo brez go-
riva. Pri Citroënu so se ino-
vativno lotili tudi notranje
zasnove trisedežne kabine z
vrtljivimi sedeži in futuri-
stično zasnovano armatur-
no ploščo. 

RENAULT FLUENCE ZE -
Renault in podjetje Better
Place sta podpisala spora-
zum o snovanju prvega vo-
zila brez emisij, z zamenlji-
vim akumulatorjem, ki bo
namenjeno množični pro-
daji. V skladu z določili spo-
razuma bo Better Place za-
čel z uvozom in distribucijo
za zdaj še konceptnega vozi-
la Fluence ZE, limuzine s
petimi sedeži, v prvem pol-
letju 2011 v Izraelu, kupci
pa se bodo za nakup tega vo-
zila dogovorili z Renaultovi-
mi koncesionarji na Dan-

skem. Obe podjetji se zave-
zujeta, da bosta do leta 2016
v obe državi dobavili naj-
manj sto tisoč vozil.

VOLKSWAGEN L1 - Volks-
wagnova študija futuristič-
no oblikovanega avtomobila
je namenjena ponazoritvi
najmanjše možne porabe
goriva. Pogonu je name-
njen 0,8-litrski turbodizel-
ski motor, ki razvije 20 kilo-
vatov v ekološkem in nekaj
več v dinamičnem režimu.
L1 doseže najvišjo hitrost
160 kilometrov na uro, do
100 kilometrov na uro po-
speši v 14,3 sekunde. Hi-
bridna povezava z 10-kilo-
vatnim elektromotorjem de-
luje le med pospeševanjem,
poraba naj bi znašala le 1,38
litra plinskega olja na 100
kilometrov. 

AUDI E-TRON - Tudi šport-
ni avtomobili in električni
pogon naj bi šli skupaj.
Tako vsaj menijo pri Audiju,
kjer je študija E-Tron utele-
šenje mišičastega okolju pri-
jaznega športnika, ki ga z
energijo oskrbujejo litij-
ionske baterije. Z njimi lah-
ko pospeši do 100 kilome-
trov na uro v zgolj petih se-
kundah in lahko prevozi do
248 kilometrov poti. Ko se
baterije spraznijo, jih je mo-
goče napolniti iz običajnega
električnega omrežja. V raz-
voju je tudi brezžični sistem
polnjenja, kakšna bo nadalj-
nja usoda avtomobila, pa ni
znano.

Je res že pravi čas 
za elektriko?
Avtomobilski proizvajalci predstavljajo vse več novih modelov, ki jih ženejo hibridni pogoni 
ali električni motorji.

Volkswagen L1

Citroen RevoltE Renault Fluence ZE

Nissan Leaf

Audi E-Tron

AvtoMagazin_Adijo_stari_210x280.indd   1 10/14/09   4:08:40 PM

Državna posojila za čista vozila
Naša država prek razvojno ekološkega sklada že nekaj časa
ponuja ugodna posojila za nakup do okolja prijaznih vozil,
poleg tega so plačila davka na motorna vozila oproščeni av-
tomobili, ki imajo izpušne emisije ogljikovega dioksida niž-
je od 110 gramov na kilometer. Poleg obeh hibridnih avto-
mobilov (Toyota Prius in Honda Insight) to mejo dosega še
nekaj drugih manjših avtomobilov z običajnimi bencinskimi
oziroma dizelskimi motorji. Drugih dodatnih spodbud za
zdaj še ni, bi bilo pa zagotovo dobrodošlo, če bi država za-
čela resneje razmišljati tudi v tej smeri, saj bi bila ekološka
vozila dostopnejša. M. G.

LE ŠE NEKAJ IZVODOV!

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si
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Časi, ko so prvi hibridni av-
tomobili orali ledino ener-
getsko učinkovitejši in
okoljsko prijaznejši prihod-
nosti, so že postali del pol-
pretekle zgodovine. Japon-
ska Toyota je s svojim Pri-
usom vedno vozila v prvi vr-
sti, zato ne preseneča, da so
tudi pri tretji generaciji tega
daleč najbolje prodajanega
križanca na plan izvlekli
nove tehnološke adute.
Novi Prius torej ni nosilec
zgodovinskega spomina,
ampak predvsem znanilec
prihodnosti, ki v otipljivi pri-
hodnosti čaka vse, ali pa vsaj
večino avtomobilskih proiz-
vajalcev. Hibridni novinec je
napredoval v vseh pogledih,
začenši s posodobljeno zu-
nanjostjo, ki sicer še vedno
deluje nekoliko "vesoljsko",
vendar s pomembnim razlo-
gom, namreč v prid čim
ugodnejši aerodinamiki. Po
karoserijski zgradbi Prius
ostaja petvratna kombilimu-
zina s klinastim sprednjim
delom, ovalnim strešnim lo-
kom in visokim zadkom, ki
ga v največji meri zaznamu-
je z zračnim stabilizatorjem
zalomljeno steklo. K vse-
stranski sodobnosti sodi

tudi brezkontaktno odklepa-
nje, kjer ključavnica škrtne
zgolj s potegom kljuke spred-
njih levih vrat, če je v voz-
nikovem žepu kontaktna
ploščica, ki ima sicer tudi
gumba za odklepanje in za-
klepanje. Notranjost je odeta
v svetle barve, kar povečuje
občutek prostornosti in zrač-
nosti, sicer pa je avtomobil v
primerjavi s predhodnikom
napredoval tudi pri udobju
za potnike spredaj in zadaj.
Prtljažnik je prostorsko do-
kaj izdaten, dodatna prosto-
rnost za tovor se pridobi s
podiranjem naslonjal zad-
njih sedežev in Prius je lah-
ko tudi povsem običajen
družinski avtomobil.
Vsaj za tiste, ki še niso sede-
li v nobenem avtomobilu z
digitalno armaturno ploščo,
je voznikovo delovno mesto
nekoliko nenavadno. Poda-
tki o hitrosti, motornih vrt-
ljajih, napolnjenosti baterije
in delovanju hibridnega si-
stema so razprostrti na do-
bro zasenčenem zaslonu
pod vetrobranskim steklom,
sredinska konzola je kot ne-
kakšen most in volan s sti-
kali za upravljanje radijske-
ga sistema, tempomata in
telefona je v obliki nepravil-
nega kroga.

Ko pritisnete na startni
gumb, se običajno razen
osvetlitve ne zgodi nič. Če je
v baterijah, ki so varno
spravljene pod prtljažnim
dnom, dovolj električne
energije, se avtomobil pre-
makne brez zagona bencin-
skega motorja, ki se vključi
šele po nekaj metrih in po-
tem skupaj z dvema elektro-
motorjema s pomočjo nad-
zorne elektronike usklajuje
delovanje in medsebojno de-
lovanje. S samodejnim me-
njalnikom ni skoraj nobene-
ga dela, vozniku preostane
le, da določi, ali bo 1,8-litrski
bencinski motor tudi zaviral,
in v križiščih prestavi v nev-
tralni oziroma parkirni po-
ložaj. S pritiskom na gumb
z oznako EV se Prius lahko
poganja tudi samo z akumu-
lirano elektriko, če hitrost ne
preseže 50 kilometrov na
uro ali če ukaz s stopalko za
plin ni preveč grob, gumb z
oznako eco omogoča vožnjo

brez nepotrebnega pritiska-
nja na plin, vozniku pa se
lahko zahoče tudi bolj dina-
mične vožnje, ki seveda po-
meni višjo porabo bencina.
Tiho vožnjo občasno zmoti-
jo le piski, ki naznanjajo pre-
hod k bencinskemu pogo-
nu, zoprno nadležno je pi-
skanje med vzvratno vožnjo,
ki jo voznik lahko spremlja
na komunikacijskem zaslo-
nu in sem in tja se vozniku
zdi, da mu je kaj ušlo iz nad-
zora. Ob vsem tem sončne
celice na strehi oskrbujejo
avtomobil z energijo za delo-
vanje klimatske naprave in
ogrevanja, kar pri Toyoti 
štejejo še za en pomemben
dosežek.
Seveda novi Prius ni spre-
obrnil vseh skeptikov, ki so
prepričani, da kljub vsej na-
predni tehnologiji še ni pra-
vi ekološki avtomobil. A to
ne izbriše dejstva, da pri hi-
bridih še vedno vozi v prvi
vrsti. 

Zgodovina se ne ponavlja 
Test: Toyota Prius 1.8 VVTi Sol

TEHNIČNI PODATKI 
Mere: . . . . . . . . d. 4,460, š. 1,745, v. 1,505 m, medosje 2,700 m 
Prostornina prtljažnika: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446/1120 l 
Teža (prazno v./ dovoljena):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1420/1805 kg 
Vrsta motorja: . . . . . . . . . . . . . . . . štirivaljni, bencinski in električni 
Gibna prostornina: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1998 ccm 
Največja moč pri v/min: . . . . . 72 kW/98 KM + 27 kW/38 KM 
Največji navor pri v/min:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142/207 pri 2000 
Najvišja hitrost: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 km/h 
Pospešek 0-100 km/h: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,4 s 
Poraba goriva po EU norm.: . . . . . . . . . . . 4,0/ 4,0/ 3,8 l/100 km 
Emisija CO2 g/km: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 (Euro V)
Maloprodajna cena: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.800 EUR 
Uvoznik:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toyota Adria, Ljubljana

Novi Prius je kljub navidezni podobnosti vsestransko nadgradil svojega predhodnika.

Popolnoma prilagodljiv pogon izvaja novi 1,8-litrski bencinski
stroj s pomočjo dveh elektromotorjev.

Za doplačilo so v streho vgrajene sončne celice za energijsko
oskrbo klimatske naprave in ogrevanja.

Za voznika: sodobna digitalizirana armaturna plošča in 
dober pregled na cesto

Pri vzvratni vožnji je v pomoč kamera, ki pošilja sliko na
osrednji komunikacijski zaslon. 

Tudi novi Prius s petimi zvezdicami
Novi Toyota Prius je na najnovejših testiranjih Euro NCAP
leta 2009 dosegel najvišjo oceno pet zvezdic za varnost. S
83 odstotki celotnega najboljšega rezultata je Prius tretji To-
yotin model, ki je letos prejel oceno pet zvezdic za varnost -
poleg novih Toyota Avensis in iQ. Novi Prius je naslednik
odličnih lastnosti glede varnosti, ki jih je podedoval od
prejšnje generacije, ki je leta 2004 prav tako dosegla najbolj-
šo oceno pet zvezdic za varnost potnikov. Ta dosežek po-
udarja vrhunske sposobnosti Toyotinih inženirjev pri razvo-
ju šasije vozila, ki zagotavlja odlične dinamične in varnost-
ne lastnosti ter prijaznost do okolja. Novi Prius je opremljen
z izboljšanimi elementi za zagotavljanje aktivne in pasivne
varnosti ter zaščite pešcev. Vsak model Priusa je zdaj na voljo
z ogrodjem karoserije, ki absorbira energijo trka, s sedmimi
zračnimi blazinami in aktivnimi vzglavniki. Elektronsko nad-
zorovan zavorni sistem ECB vključuje sistem BA za pomoč
pri zaviranju v sili, poleg tega pa sta tu še sistem TRC proti
zdrsu pogonskih koles in sistem VSC+ za zagotavljanje 
stabilnosti vozila. Na voljo je tudi novi sistem PCS za 
varnost pred trkom in prilagodljivi tempomat ACC. M. G.
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Mazdin brezplačni zimski pregled

PRIČAKAJTE ZIMO PRIPRAVLJENI 

kompletna kolesa m{zd{ z litimi platiŠČi

Pnevmatika 175/65R14 
Dunlop WIN RESPONSE 82T + 
lito platišče oblike 43
Ustreza za nove modele Mazda2

OD € 160,00*

Pnevmatika 195/65R15 
Goodyear UG7 91H + 
lito platišče oblike 50
Ustreza za nove modele Mazda3

OD € 211,00*

Vitka, športna in elegantna: ne glede na to, katero zasnovo izberete, bo vaša Mazda še vpadlivejša

za en sedeŽ € 169,00

Ogrevanje sedežev
Na voljo je ogrevanje voznikovega 
in sopotnikovega sedeža v dveh 
stopnjah. Za še udobnejšo vožnjo.
Za novo Mazdo2, novo Mazdo3,
Mazdo5 in Mazdo6

Vzemite vse s seboj

Varen dodatni prostor za prtljago ali opremo za prosti čas 

€ 99,00
Za 6 parov smuči

€ 79,00
Za 4 pare smuči

zamrznsene cene dodatne opreme

Zavesice, spredaj ali 
zadaj
Preprečijo pršenje blata na 
karoserijo vaše Mazde ali 
na vozilo za vami.

Za vse modele razen 
Mazde BT-50

Komplet gumijastih 
preprog
Z njimi boste ohranili svoje 
vozilo čisto, saj ponujajo 
patentiran način pritrditve, 
ki preprečuje drsenje.
Za vse modele 

OD € 31,00 OD € 35,00

Nosilec smuči
Smuči in snežne deske kar skočijo 
na svoje mesto, da jih lahko varno in 
enostavno pripeljemo na smučišče.
Za vse modele razen Mazde MX-5
in Mazde BT-50

Matjaž Gregorič

Po podatkih policije je bilo
od začetka leta 2000 do
konca lanskega leta v Slove-
niji ukradenih 6.762 oseb-
nih avtomobilov in 3.760
drugih motornih vozil.
Kljub zmanjšanemu številu
kraj avtomobilov so tatovi,
ki jim diši tuja avtomobilska
pločevina, vse spretnejši in
vse bolje tehnološko oprem-
ljeni, zato je sledenje ukra-
denih avtomobilov oteženo.
Naročniki ukradenih vozil
zahtevajo od izvajalcev tat-
vin, da se pušča čim manj,
praktično skoraj nič sledi,
pravi Simon Mrak iz detek-
tivske 1A agent, ki se med
drugim ukvarja tudi z odkri-
vanjem in vračanjem ukra-
denih avtomobilov. Svoje
verige dostavljavcev so teh-
nološko opremili tako, da so
v družbi videti pozitivno.
Ena od novejših oblik orga-
niziranih kraj so lažne asi-
stenčne službe s prestreza-
njem klicev voznikov, ki so
obtičali na cesti. Pogosto ta-
tovi informacije o posamez-

nem avtomobilu dobijo tudi
od skorumpiranih zavaro-
valnih agentov, ki poznajo
značilnosti in navade lastni-
kov. Organizirane skupine
se predvsem v Italiji dogo-
varjajo tudi o razdelitvi po-
sameznih območij delova-
nja. Poznavalci so prepriča-
ni, da večina avtomobilov
ukradenih v Sloveniji še
vedno konča v balkanskih
državah, nekaj pa jih hudo-
delske združbe razstavijo in
prodajo po delih. Naročenih
kraj je še vedno manj kot v
drugih evropskih državah in
tudi delež ukradenih in od-
vzetih motornih vozil na sto
tisoč prebivalcev je v Slove-
niji eden najnižjih v Evrop-
ski uniji. Najbolj ogroženi
naj bi bili avtomobili na
Poljskem in na območju ne-
kdanje Vzhodne Nemčije,
pred časom sta bili tvegani
tudi Srbija in Črna gora, od
koder so tatovi avtomobile
spravljali prek meje v Bolga-
rijo. Odkar sta Romunija in
Bolgarija članici Evropske
unije, se stanje tudi tam iz-
boljšuje.

"Organizirane skupine avto-
mobile kradejo tako, da je
čim manj sledi. Med učin-
kovitimi pripomočki v za-
dnjem času uporabljajo po-
sebno odbojno folijo, ki od-
bija vse frekvenčne valove
in jo je mogoče dobiti na
prostem trgu. Z njo prekri-
jejo avtomobil, ga s poseb-

nimi majhnimi dvigalkami
s koleščki za nekaj centime-
trov dvignejo in brez težav
odpeljejo. Pomembno je
tudi to, da tatvin ne izvajajo
samo moški, ampak v orga-
niziranih skupinah delujejo
tudi mlajše urejene ženske,
ki so veliko manj sumljive,"
dodaja Simon Mrak. 
Manjše število kraj avtomo-
bilov gre nedvomno pripisa-
ti tudi delu policijskih enot
za izvajanje izravnalnih
ukrepov, ki s civilnimi avto-
mobili in policisti brez uni-
form ustavljajo sumljiva vo-
zila in jih preverjajo. 

Avtomobili izginjajo 
brez sledu
V Sloveniji je zadnja leta vse manj ukradenih avtomobilov, tatovi pa so vse bolj domiselni.

Ukradena motorna vozila v Sloveniji v letih od 2000 do 2008
leto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
osebni avtomobili 784 779 805 730 777 854 808 708 517
ostala motorna vozila 342 253 402 439 463 468 517 489 387
Vir: Policija

Ukradenih avtomobilov je vse manj, veliko jih odpeljejo 
z originalnimi ključi.

Garmin nüvi 1200/1300
serija navigatorjev prepriča še tako
zahtevnega uporabnika
Garmin nüvi naprave so znane kot odlična navigacijska
izkušnja v vozilu. Sedaj imajo lahko uporabniki enako 
odlično izkušnjo, ko uporabljajo navigacijo v neznanem
mestu peš ali s pomočjo javnih prevoznih sredstev. 
Dodana je nova funkcija, ki z uporabo opcijske "City-
Xplorer" vsebine omogoča kombinirano potovanje po
mestu (peš, javna prevozna sredstva, kolo). "CityXplorer"
je možno naložiti za določena evropska in ameriška 
mesta. Navigatorji so opremljeni tudi z "ecoRoute", 
pripomočkom za zmanjšanje porabe goriva in posle-
dično tudi manjšim onesnaževanjem okolja. Prednalo-
žena kartografija Evrope City Navigator, ki jo imajo 
določeni modeli, vključuje 40 evropskih držav in pokriva
tudi 90 odstotkov Slovenije. Prikazuje 1,7 milijona 
interesnih točk ter 8,5 milijona kilometrov cest. Za več 
informacij obiščite www.garmin.si. 
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Matjaž Gregorič

Zima trka tudi na vrata voz-
nikov, zato je zdaj pravi čas
za pripravo avtomobilov na
zimske cestne razmere.
Najpomembnejši del zim-
ske opreme so nedvomno
zimske pnevmatike, od izbi-
re primernih pa je v veliki
meri odvisna prometna var-
nost. Tako kot že vrsto let so
tudi letos pri AMZS v sode-
lovanju z drugimi evropski-
mi avtomobilskimi klubi
pripravili test zimskih pnev-
matik dveh dimenzij
185/60 R 14 T in 205/55 R
16 H, v katerem so presku-
sili 34 zimskih pnevmatik
in ugotavljali njihove lastno-
sti. Tako vam lahko ponudi-
mo odgovor na vprašanje,
kakšne so lastnosti teh
pnevmatik. Med preizkuše-
nimi pnevmatikami so tudi
tri, ki jih AMZS ne priporo-
ča, in sicer gre za pnevmati-
ke eksotičnih znamk. Good-
ride SW602, Kenda polar
trax in Federal himalaya
WS-1 (prva je kitajska znam-

ka, drugi dve sta tajvanski)
so se izkazale kot popolno-
ma neprimerne za varno
uporabo. Vse tri so bile sicer
primerne na snegu in na
ledu, pri zaviranju na mo-
krem pa so bile njihove last-
nosti izjemno slabe.
V preizkusu dimenzije
185/60 R14 se je izkazala

pnevmatika Vredestein snow-
trac 3, na drugo mesto se je
presenetljivo uvrstila nova
pnevmatika Fulda kristall
montero 3 in tako prehitela
uveljavljeni pnevmatiki iz
istega koncerna Goodyear
Goodyear ultragrip 7+ in
Dunlop SP winter response.
Pnevmatiki Pneumant PN

150 wintec in Sava eskimo
S3, ki prav tako sodita v Goo-
dyearov koncern, imata bis-
tveno drugačne lastnosti in
sta zato obe dobili najslabšo
oceno ni priporočljivo, Savi-
na je bila lani uvrščena v ka-
tegorijo priporočljivih. 
Presenetljivi so tudi rezulta-
ti testa pnevmatik dimenzi-
je 205/55 R 16. V ospredju
so preverjene pnevmatike
Continental TS 830, Goodye-
ar ultragrip 7+, Dunlop SP
winter sport 3D in Hankook
icebar W 440, toda med
njih se je na tretje mesto
uvrstila pnevmatika ESA-
tecar super grip 7. Ne jem-
ljite si k srcu, če te pnevma-
tike ne poznate, saj jo pro-
dajajo predvsem prek inter-
neta in v partnerskih delav-
nicah švicarskega združe-
nja mehaničnih delavnic
ESA. Zanimivo pa je, da to
pnevmatiko izdelujejo v
koncernu Goodyear, ki si je
tako še z eno znamko ustva-
ril konkurenco svojim tako
imenovanim premium zna-
mkam. 

Veliko dobrih, nekaj
neprimernih
Na zimskem testu AMZS so letos preizkusili in ocenili 34 pnevmatik v dveh dimenzijskih razredih.

PE Kranj:  Šuceva ulica 23, 4000 Kranj, 
Telefon: 04 234 48 65

Castrol TXT Softec 
5W-40 4 litre

Valvoline Durablend 
10W-40 5 litrov

Total Quartz 7000 
10W-40 5 litrov

Elf Competition,
10 V40 4 litre
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Zimske pnevmatike 185/60 R 14 T (do 190 km/h) 

Test AMZS Vredestein Fulda Continental Bridgestone  Goodyear Dunlop Kleber Semperit Uniroyal Kumho Lassa Firestone Pneumant PN Marangoni Sava Eskimo S3 Federal 
Snowtrack 3 Kristal WinterContact Blizzak UltraGrip SP Winter Krisalp HP2 Master-Grip MS plus 6 KW23 Snoways Winterhawk 2 150 Wintec 4 Winter Himalaya WS-1

Montero 3 TS 800 LM 30 7+ Response Era

Skupna 
ocena: 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,7 2,7 2,9 2,8 3,1 3,3 3,6 4,0

Priporočilo zelo zelo zelo zelo zelo zelo priporočljivo priporočljivo priporočljivo priporočljivo priporočljivo ni priporočljivo ni priporočljivo ni priporočljivo ni priporočljivo ni priporočljivo
AMZS: priporočljivo priporočljivo priporočljivo priporočljivo priporočljivo priporočljivo z omejitvami z omejitvami

Zimske pnevmatike 205/55 R 16 H (do 210 km/h)

Test AMZS Continental Goodyear ESA-Tecar Dunlop Hankook  Michelin Maloya Vredestein Yokohama Semperit Nokian Pirelli  Avon Firestone Goodride Kenda Polar
Winter Cont. Ultragrip 7+ Super SP Winter Icebear Primacy Davos Snowtrac 3 Winterdrive Speed-Grip WR g2 Winter 210 Ice-Touring ST Winterhawk 2 SW 602 Trax (KR19)
TS 830 Grip 7 Sport 3D W 440 Alpin PA3 Sottozero 2

Skupna 
ocena: 2,2 2,4 2,4 2,4 2,6 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6 2,7 2,9 3,0 3,0 3,6 3,8

Priporočilo zelo zelo zelo zelo zelo  priporočljivo priporočljivo priporočljivo priporočljivo priporočljivo priporočljivo priporočljivo priporočljivo ni priporočljivo ni priporočljivo ni priporočljivo
AMZS priporočljivo priporočljivo priporočljivo priporočljivo priporočljivo z omejitvami

vir: AMZS

Matjaž Gregorič

Zakon o varnosti cestnega
prometa določa, da morajo
motorna in priklopna vozila v
času od 15. novembra do 15.
marca imeti predpisano zim-
sko opremo. Uporaba zimske
opreme je predpisana tudi v
času, ko se na cestah ob sneže-
nju sneg oprijema cestišča ali
je vozišče zasneženo, zalede-
nelo (ledena deska) ali polede-
nelo (poledica). Predpisana
zimska oprema so štiri zimske
pnevmatike z oznako M+S in
z globino profila najmanj 3
milimetre, oziroma letne
pnevmatike in ustrezne verige
v prtljažniku. Pnevmatike mo-
rajo s svojimi lastnostmi ustre-
zati tistim, ki so navedene v
homologaciji vozila, vse mora-
jo biti enake velikosti, razen če
ni predvideno drugače, vse

enake vrste, torej zimske na
isti osi pa tudi enake nosilno-
sti, hitrostnega razreda istega
proizvajalca in enakega vzorca
tekalne površine. 
Za voznike, ki kršijo dotične
člene, predpisuje tudi soraz-
merno visoke kazni. Vozniki,
ki se odpravijo na pot v zim-
skih razmerah brez ustrezne
zimske opreme, so lahko kaz-
novani z globo v višini 125,19
evra, vendar to še zdaleč ni
vse, kar jih lahko doleti. V pri-
merih, ko je zaradi tega pre-
krška, torej vožnje brez zim-
ske opreme, onemogočen
promet, prometni policisti
lahko izrečejo kazen v višini
417,29 evra. Ob tem je treba
opozoriti, da so predvidene
tudi kazni za vožnjo z avto-
mobilom, ki ima umazane
žaromete ali zasnežena stekla
in ogledala.

Zimska sezona 
15. novembra
Kaj pravijo slovenski predpisi o zimski opremi?
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Vzdrževanje

Matjaž Gregorič

Priprava vozila na zimske raz-
mere je opravilo, ki ga ne
smemo zanemariti, saj niko-
li ne moremo vedeti, kdaj
nas bosta presenetila sneg ali
poledica. Ko ceste zasuje
sneg, promet poteka nekaj-
krat počasneje kot sicer,
predvsem pa zahteva od voz-
nikov več potrpežljivosti.
Zato se je treba na pot odpra-
viti prej kot običajno, saj se
na primer jutranja običajna
pot v službo iz četrt ure lah-

ko raztegne na celo uro ali še
celo več. Čeprav pravilnik o
obvezni zimski opremi govo-
ri pretežno o uporabi in last-
nostih zimskih pnevmatik,
ki morajo biti enake na obeh
kolesnih parih in imeti vsaj
tri milimetre globok profil,
ni odveč, če v prtljažnik avto-
mobila damo še nekaj korist-
ne opreme, na primer pri-
ročno zložljivo lopatko,
manjšo metlico, odejo in ba-
terijsko svetilko; s tem si
bomo lahko pomagali, če bo
avtomobil zaradi snega ali

tako imenovane snežne de-
ske obtičal. 
Če se odpravljamo v višje le-
žeče predele, nam bodo pri-
šle prav tudi snežne verige,
saj se prav lahko zgodi, da
tudi kakovostne zimske
gume v obilici snega ne bodo
mogle zadovoljivo opraviti
svojega dela. Ne pozabimo
tudi na strgalo za led, saj se
med sneženjem na vetro-
branskih steklih in na metli-
cah brisalcev nabere led, prav
tako poskrbimo za primerno
koncentracijo sredstva za
pranje stekel. Med vožnjo v
zimskih razmerah mora biti
stopnja previdnosti pri vozni-
kih še višja kot sicer, saj je tež-
ko predvideti, kako se bo avto-
mobil obnašal na primer ob
naglem zaviranju. Zato se je
treba že takoj odreči preveč
sunkovitim reakcijam. Spelje-
vanje na zasneženem vozišču
naj bo manj silovito, da se po-
gonska kolesa ne bodo predol-
go vrtela v prazno, kakor hitro
je mogoče, prestavimo v višjo
prestavo, da bo motor imel
več navora in manj moči. Vož-
njo v vzpone začnemo z nekaj
zaleta, saj bo z višjo hitrostjo
manj potrebe po prestavljanju
navzdol in manj možnosti, da
bodo pogonska kolesa začela
zdrsavati. Zato si je treba pu-

stiti nekaj več varnostne raz-
dalje, kar naj velja tudi sicer.
Zavorne poti se namreč na za-
sneženi in poledeneli cesti ob-
čutno podaljšajo in če avtomo-
bil začne drseti, ga skušamo
ustaviti z več kratkimi in ne
pregrobimi pritiski na stopal-
ko zavore. Spust po klancu za-
čnemo v nižji prestavi in pre-
pustimo zaviranje motorju.
Pri novejših avtomobilih,
opremljenih s protiblokirnim
zavornim sistemom, se med
njegovim delovanjem sliši ne-
kakšno grčanje, vsekakor pa je
med zaviranjem treba volan-
ski obroč krepkeje poprijeti,
da med drsenjem avtomobila
ne bi zaneslo. Če se nam kljub
previdnosti zgodi, da avtomo-
bil obtiči v snegu, ga ne sku-
šajmo izvleči s krepkim priti-
skom na plin; bolje je, če ga
zagugamo tako, da poskusi-
mo najprej naprej, nato z
vzvratno prestavo nazaj; po-
gonski kolesi si bosta tako na-
redili nekaj prostora in morda
premagali snežno oviro. Pre-
vidnost je potrebna tudi pri
menjavi voznega pasu, še zla-
sti, če je med kolesnicami na-
vožen sneg; s previsoko hi-
trostjo in preveč sunkovitimi
gibi z volanom je veliko mož-
nosti, da bo vozilo končalo ob
cesti.

Pripravimo se pravočasno
Številnim voznikom zimske vozne razmere povzročajo preglavice zaradi neustrezne opreme 
ali neprevidnosti.

Spoštovane voznice 
in vozniki Volkswagna,

jeseni se pogoji vožnje 
slabšajo zaradi krajšega 
svetlega dela dneva, več 
padavin, nižjih temperatur 
in listja na cestišču.

Za zimske pnevmatike se
uporabljajo materiali, od ka-
terih se pričakuje boljši opri-
jem pri nižjih temperaturah.
Teoretično naj bi bila kritična
temperatura plus sedem sto-
pinj Celzija in pri nižjih tem-
peraturah je oprijem med ce-
sto in zimsko pnevmatiko
boljši na suhi, mokri ali za-
sneženi cesti. Zimske pnev-
matike imajo dezen z lamela-
mi in vsak rob lamele pripo-
more k boljšemu oprijemu
na spolzkem cestišču in hkra-
ti pomeni slabšo stabilnost
pri vožnji skozi zavoje pred-
vsem pri višjih hitrostih. 
Celoletne pnevmatike pome-
nijo kompromis med letnimi
in zimskimi pnevmatikami,
vendar se pri nas niso uvelja-
vile. Razlog je delno tudi v
tem, da je ponudba tovrstnih
pnevmatik dokaj skromna. 
Razlika med pravilno in ne-
ustrezno izbranimi pnevma-
tikami, glede na pogoje upo-
rabe, je v oprijemu med vozi-
lom in cestiščem in v stabil-
nosti oziroma legi vozila med
vožnjo. Ustrezna se zdi pri-
merjava z obutvijo - načelo-
ma lahko s sandali gazimo po
celem snegu ali s škornji za
sneg hodimo pri veliki vroči-
ni, vendar najbolj udobno in
zdravo to početje ni. Precej je
v obeh primerih odvisno od
časa in intenzivnosti početja.
S počasno vožnjo in ob malo
prevoženih kilometrih napač-
na izbira pnevmatik ni tako
kritična kot ob agresivnejši
vožnji z močnejšim avtomo-
bilom in pri pogosti uporabi.
Če pride do kritične situacije,
na primer nepričakovane ovi-
re tik pred vozilom, ki z ne-
prilagojeno hitrostjo pelje
skozi naselje, je kakovostna
in pravilno izbrana pnevmati-
ka lahko odločilna.
Pnevmatike skozi življenjsko
dobo izgubljajo kakovost,
vendar manj, kot je to pogo-
sto predstavljeno. Slabo na
pnevmatike vplivajo pred-
vsem visoke temperature in
ozon, mnogo manj pa pravil-
no skladiščenje v temnih in

hladnih prostorih. Oprijem
pnevmatik se opazno ne
spremeni do četrtega leta sta-
rosti, proizvajalci pa v svojih
navodilih navajajo še bistve-
no daljše obdobje. Pnevmati-
ke za razliko od mnogih dru-
gih artiklov nimajo roka upo-
rabnosti.
Pnevmatiko je brez večjih te-
žav mogoče uničiti zelo hitro,
načeloma pa je ob zmerni
vožnji življenjska doba pri-
bližno 40 tisoč kilometrov
(manj za športne pnevmatike
in več na primer za terenske
ali tovorne pnevmatike). Pro-
izvajalci nikoli ne govorijo o
pričakovanem številu kilome-
trov z določeno pnevmatiko.
S stališča pogostih menjav
pnevmatik na platišča ni raz-
loga za dva kompleta koles,
saj se ob pravilni menjavi
pnevmatika ne poškoduje
oziroma ne spreminja svojih
lastnosti. Dva razloga sta bis-
tvena za odločitev za nakup
dodatnih platišč in vedno gre
za pnevmatike večjih dimen-
zij. Načeloma imajo poleti
boljši oprijem in predvsem
boljšo stabilnost pri vožnji
širše pnevmatike nižjih pre-
sekov (je pa vozilo zato toliko
trše za vožnjo), pozimi pa naj
bi bila širina za isto vozilo ne-
koliko ožja. Drugi razlog je fi-
nančni: za ceno 17", 18" ali
19" zimske pnevmatike obi-
čajno dobimo enakovredno
pnevmatiko in platišče iz lah-
ke litine dimenzije nižjega
preseka.

Očitna razlika v vožnji 
Svetuje: Iztok Boltez, Vulkanizerstvo Boltez

Iztok Boltez

Zimska oprema ni samo nujno zlo, ampak zagotavlja tudi
večjo varnost v prometu, ko nastopijo zimske razmere. 



Boštjan Bogataj

Kranj - Nekaterim zavaro-
valnicam in AMZS smo
opisali primer, ko njihov
zavarovanec (član) zaradi
nevoznega vozila potrebuje
pomoč. Kako ravnati? Kaj
nudijo? Ali nam zavarova-
nje nudi nadomestni avto,
morebitno nočitev, hrano
in pijačo, prevoz domov po-
tnikov in avtomobila, povr-
nitev stroškov ...?
Ponudniki pomoči na cesti
so ponavadi zavarovalnice,
najdaljšo tradicijo v Sloveni-
ji in sinonim za tovrstne sto-
ritve pa je AMZS, kjer so
nam povedali, da imajo prek
lokalnih avto-moto društev
133 tisoč članov. "Približno
20 tisoč članom (plus) pa za-
gotavljamo pomoč tudi v tu-
jini," pojasnjujejo. Zavaro-
valnica Triglav svojim zava-
rovancem ponuja Avtomo-
bilsko asistenco, cena te pa
je odvisna od izbranega
sklopa zavarovanja (osnovno
kritje asistence, asistenca
plus in asistenca Comfort)
in popustov zaradi drugih
zavarovanj. 
Za Zavarovalnico Maribor
pomoč na cesti vodi partner

Axa, in sicer za minimalno
doplačilo pri obveznem av-
tomobilskem zavarovanju,
pri polnem kasku je že
vključen. Do pomoči so
upravičeni voznik in potni-
ki, ki potujejo v zavarova-
nem vozilu. Pri Adriaticu
Slovenici zavarovancem po-
nujajo dve možnosti skle-
nitve avto asistence, in sicer
osnovno avto asistenco ter
maxi asistenco. Asistenca se
lahko sklene ob zavarovanju
avtomobilske odgovornosti,
kasko zavarovanju vozila ali
kot samostojno zavarova-
nje. Asistenčno zavarovanje
se izvaja v sodelovanju z
družbo CORIS.
Zavarovanci oziroma člani
AMZS bi v prej omenjenem
primeru poklicali zavaroval-
nico oziroma avtoklub v Ita-
liji, v vseh primerih bi sku-
šali napako odpraviti na me-
stu okvare ali pa vozilo pri-
peljali do najbližje servisne
delavnice v tujini. Pri
AMZS je storitev brezplač-
na do vrednosti 100 evrov in
jo je mogoče izrabiti večkrat
na leto (hkrati pa imajo čla-
ni zagotovljeno tudi kredit-
no pismo v vrednosti 1.000
evrov za nepredvidene iz-

datke), Zavarovalnica Mari-
bor pa v vrednosti do 170
oziroma 400 evrov (odvisno
od zavarovanja). Če vozila
ne bi mogli popraviti v
enem dnevu, bi AMZS
organizirala prevoz pokvar-
jenega vozila v domovino,
storitev pa bi bila brezplač-
na do vrednosti 1.300 evrov,
članu bi plačali tudi nočitev
do 200 evrov ter stroške za
vrnitev sopotnikov v domo-
vino (do 250 evrov).
V Zavarovalnici Triglav so
pojasnili, da bi tudi za ose-
be, ki so v času okvare v vo-
zilu, organizirali eno od ob-
lik prevoza (vozilo izvajalca
vleke, rent a car, taxi, javni
prevoz) do servisa, hotela
oziroma kraja po dogovoru
z zavarovancem. Če vozila
ne bi popravili v istem dne-
vu in ene od oblik prevoza
ne bi bilo možno organizi-
rati, bi zavarovalnica organi-
zirala nočitev (do največ
treh dni) z zajtrkom ter pre-
voz od in do servisne delav-
nice. Zavarovalnica Maribor
oziroma Axa bi v opisanem
primeru zavarovancu ponu-
dila rent a car ali javni pre-
voz, s katerim bi prišel do-
mov ali na ciljno destinaci-

jo, lahko se odločijo tudi za
namestitev v hotelu (do 60
oziroma 150 evrov na noč,
odvisno od zavarovanja).
Axa krije tudi stroške vrnit-
ve vozila domov, vendar le,
če ni lokalno popravljivo. 
V Adriatic Slovenici ob skle-
nitvi maxi asistence ponuja-
jo tudi zdravstveno zavaro-
vanje v tujini za primere
prometne nesreče, s kate-
rim krijejo nujne stroške
zdravljenja in stroške prevo-
za poškodovanega zavaro-
vanca v višini 24 tisoč evrov.
In čakanje na pomoč? Pri
AMZS zagotavljajo, da bi
moral čakati od 45 minut do
ene ure, razen v primeru iz-
redne oddaljenosti okvarje-
nega vozila od tehnične
baze za cestno pomoč. Iz
Zavarovalnice Triglav, Zava-
rovalnice Maribor na to
vprašanje niso odgovorili, v
Adriatic Slovenici pa zago-
tavljajo prihod v najkrajšem
možnem času.
Spodnji primer je resničen.
Vozilo je bilo po tednu dni v
parkirni hiši zaradi počenih
vzmeti nevozno. Po klicu na
pomoč je zavarovanec vleko
na servis čakal štiri ure. Fia-
tov servis ni bil zmožen po-
praviti Citroëna, zato so voz-
niku ponudili (drago) vleko
v Slovenijo, za zavarovalni-
co oziroma njihovo 'pomoč
na cesti' pa je bila storitev
opravljena. S slovensko
vlečno službo je prišel do-
mov 14 ur po prvem klicu.
Zavarovalnica oziroma asi-
stenčna služba je strošek
vleke po pritožbi povrnila
po skoraj enem letu.
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Ne zanašajte se na pomoč
Nesreča ali nevozni avtomobil v tujini nam lahko povzroči veliko sivih las. Zavarovalnice in AMZS
ponujajo pomoč na cesti. Kaj nam zares ponujajo?

Vrste pomoči, njihova cena in vrednost najpogostejše pomoči

podjetje ime pomoči cena vrednost vleke 
(v evrih na leto) (v evrih)

AMZS AMZS pomoč na cesti od 37,14 do 58 od 100 do 1.300
Zavarovalnica Triglav asistenca od 15,22 do 49,49 NP
Zavarovalnica Maribor AXA NP od 170 do 400 
Adriatic Slovenica avto asistenca od 10 do 20 NP

Vir: podatki zavarovalnic in AMZS, NP - ni podatka

ŽE OD 34,80 € ŽE OD 40,00 € ŽE OD 26,95 €

Akcija velja od 01.10. do 31.10.2009!
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Avto Aktiv, 
novi Volvo center v Ljubljani

Avto Aktiv je s 17. oktobrom odprl svoja vrata z novo
blagovno znamko Volvo. V novem Volvo Centru v
Ljubljani so strankam na voljo najnovejši modeli Vol-
vo. Poleg prodaje vozil Volvo podjetje Avto Aktiv nudi
tudi servisne storitve ter prodajo 'lifestyle' izdelkov in
originalne Volvo dodatne opreme.
Z novo šolo varne vožnje, imenovano Volvo Akademi-
ja Varnosti, želijo udeležencem dokazati, da je Volvo
zelo varen avto in hkrati tudi okolju prijazen. S pravil-
no uporabo je tako vožnja lahko izredno ekonomična.
Do konca leta je strankam na voljo Premium paket za
Volvo S40 in V50, s katerim lahko prihranijo tudi več
kot 5.000 evrov. Paket vključuje bogat izbor opreme,
brezplačno osnovno in kasko zavarovanje za prvo
leto, popust na osnovno in kasko zavarovanje v pri-
hodnje, garantiran odkup vozila v primeru izgube
službe ali stečaja podjetja, popusta na servisne
storitve, Volvo Akademijo Varnosti in še več.

Vabimo vas, da nas obiščete na Ljubljanski 24 
v Trzinu, kjer si boste našo ponudbo 

lahko sami ogledali.

www.avto-aktiv.si
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Reportaža

Matjaž Gregorič

Če se po slovenskih cestah,
ki so nam bolj ali manj zna-
ne, še vozimo brez pomoči
satelitske navigacije, si poto-
vanja v tujino brez navigacij-
skega pomočnika skoraj ne
znamo več zamisliti. Pri Gar-
minu, ki na slovenskem trgu
ohranja daleč največji tržni
delež med cestnimi naviga-
cijskimi napravami, so pred
nedavnim prestavili novo se-
rijo nüvi 1250. Že prvi pogled
razkrije, da je ta navigator iz-
redno tanek, medtem ko je
namestitev na vetrobransko
steklo s pomočjo vakuum-
skega nosilca enaka kot pri
vseh drugih iz te serije. Sicer
pa je njegova uporaba mogo-
ča tudi zunaj avtomobila; v ta
namen je 1250 opremljen z

dodatno programsko opre-
mo in kartografijo CityXplo-
rer, ki omogoča navigacijo po
poteh za pešce in kolesarskih
stezah ter ob uporabi javnega
prevoza.
Grafika in delovanje upo-
rabniškega menuja sta po-
znana že iz drugih Garmi-
novih modelov; uporabnik

lahko z enim samim doti-
kom zaslona pride do poda-
tkov o zemljepisni širini in
dolžini trenutne lokacije, o
najbližjem naslovu ter o po-
licijski in reševalnih posta-
jah, bencinskih črpalkah in
drugih interesnih točkah.
Med posebnostmi je treba
omeniti funkcijo ecoRoute,

ki omogoča nastavitev poti
glede na porabo goriva, na-
prava pa omogoča tudi stan-
dardne načine navigacije
glede na čas ali razdaljo. Po-
leg tega si uporabnik lahko
namesti še opozorilne
točke, ki vključujejo radarje,
cone šol in druge dodatne
destinacije: Kartografsko
podlago ureja vodilno sveto-
vno podjetje na področju di-
gitalne kartografije Navteq.
Čeprav nüvi 1250 ni oboro-
žen z brezžično komunika-
cijsko povezavo, radijskim
oddajnikom in MP3 predva-
jalnikom, je kljub vsemu
med najbolj uporabnimi in
zanesljivimi tovrstnimi na-
pravami; vprašanje dodat-
nih funkcij je namreč nena-
zadnje tudi vprašanje občut-
no višje cene.

Tanek, a vseeno zmogljiv
Test: Garmin Nüvi 1250

PE Kranj:  Šuceva ulica 23, 4000 Kranj, 
Telefon: 04 234 48 65

Čistilo za stekla
Zimax 3l

Akumulator
Energizer AH 45 D+ Ostala zimska oprema
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TEHNIČNI PODATKI 
Teža:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113,4 g
Velikost:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,4 x 7,4 x 1,5 cm
Baterija:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . litij-ionska do 4 h
Zaslon:  . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5-palčni (diagonala 8,9 cm)
Interni pomnilnik:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5 GB
Pomnilniška kartica:  . . . . . . . . . . . . . . . . micro SD 2 GB
Kartografija:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 držav Evrope
Maloprodajna cena:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 EUR
Uvoznik:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Geoset, Šenčur

Matjaž Gregorič

Volkswagen Caddy Maxi
4MOTION je pred kratkim
prevozil 15.408 kilometrov
čez Evrazijo, od portugalske-
ga mesta Cabo da Roca do
mesta Magadan v ruski dalj-
ni Sibiriji, pri tem pa je eki-
pa brez postanka vozila
osem dni, 13 ur in 30 minut.
Člana ekipe Matthias Götte-
nauer in Andreas Renz sta
2. oktobra 2009 opoldne po
srednjeevropskem času za-
čela svoje potovanje na naj-
bolj zahodni točki evropske
celine, na Portugalskem. V
prvih dveh dneh sta prevozi-
la Portugalsko, Španijo,
Francijo, Nemčijo, Poljsko,
Latvijo in Litvo, nato pa sta

se podala v Rusijo, ki je
predstavljala najobsežnejši
del potovanja. Göttenauer in
Renz sta 11. oktobra 2009
ob pol dveh ponoči po sred-
njeevropskem času in ob pol
dveh popoldne po lokalnem
času prispela na cilj v mestu
Magadan. Na prvem delu
poti je vožnja potekala po av-
tocestah in makadamskih
cestah, zato je bilo napredo-
vanje hitro in udobno. Bolj
proti vzhodu pa je cesta po-
stajala vse slabša, zato je bilo
zadnjih pet tisoč kilometrov
za Caddy Maxi 4MOTION
in oba voznika še posebej
zahtevnih. Cestne razmere v
osrednjem in vzhodnem
delu Rusije so bile zanju po-
polna neznanka. A slabe

makadamske ceste, polne
lukenj, ostro kamenje in
blatne, globoke kolesnice, ki
so jih naredili tovornjaki,
niso ustavili avtomobila s
štirikolesnim pogonom. Go-
spodarsko vozilo, v katerem

sta Göttenauer in Renz med
neprestanim potovanjem
tudi spala, je kljub veliki
obremenitvi motorja, me-
njalnika in karoserije brez
težav prečkalo tudi izrazito
zahtevne rečne struge.

Dostavnik s transevrazijskim rekordom

Junaški Volkswagen Caddy Maxi s štirikolesnim pogonom
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Štefan Žargi

Lipnica - O tem, da je imela
družba Iskra Mehanizmi, d.
o. o., Lipnica precej razvoj-
nih težav in iskanja primer-
ne proizvodnje na hitro se
razvijajočem področju elek-
trotehnike, smo na straneh
našega časopisa večkrat po-
ročali. Tokrat nas je v pogo-
voru z direktorjem dr. Marja-
nom Pogačnikom zanimalo,
kako so se spopadli z gospo-
darsko krizo in hudo recesijo
v panogi, ki je bila v njej med
najbolj prizadetimi.

Družbe, ki so dobavitelji av-
tomobilski industriji ter in-
dustriji gospodinjskih apa-
ratov v tujini, so v tej gospo-
darski krizi med najbolj pri-
zadetimi. Kako je kriza vpli-
vala na Iskro Mehanizme?

"Prav pred letom dni, torej
v oktobru lani, so se tudi
nam naročila praktično raz-
sula. V treh tednih so se nam
zmanjšala za štirideset od-
stotkov. Ker smo proizvodna
družba, ki devetdeset odstot-
kov proizvodnje izvaža, do-
nosi niso ravno veliki, zato
smo postali resno ogroženi.
Šok je bil resnično velik in že
v novembru nam ni preosta-
lo drugega, kot da začnemo
zmanjševati število zaposle-
nih. Odpovedali smo vse po-
godbe za določen čas in zače-
li odpuščati tudi redno zapo-
slene. Tako je odšlo okoli tri-
deset pogodbenih delavcev
in od 15 do dvajset redno za-
poslenih, slednji z odpravni-
nami. Takrat seveda še ni
bilo vladnih ukrepov z držav-
no podporo za skrajšani de-
lavnik in za čakanje na delo,
položaj pa je bil tako za-
ostren, da je tudi za preosta-
le zaposlene zmanjkovalo
dela. Prvič v zgodovini pod-
jetja so bili v celoti izkorišče-
ni dopusti, nadure in kljub
temu so šli nekateri v minus.

Tako stanje je seveda moč-
no vplivalo na poslovni rezul-
tat. Leto smo zaključili z iz-
gubo, približno milijon ev-
rov, ki jo sicer bomo pokrili
iz preteklega dobička in re-
zervacij."

Ste tedaj sploh videli per-
spektivo?

"Vakuum, v katerem smo
se znašli, je resnično zbujal
skrb, upanje so nam dajali le
že pripravljeni novi projekti,
čeprav ni bilo nobene garan-
cije, da bodo sprejeti. Tudi
naši partnerji v Nemčiji so
začeli ustavljati proizvodnjo,
delali so le po štiri dni na te-
den in zmanjševali plače.
Vendar pa smo ocenili, da
moramo ohraniti kritični
nivo motivacije in zagona,

predvsem zato, da bi z novi-
mi projekti čim hitreje nado-
mestili tako velik izpad. Bila
je to hoja po robu, le v novih
projektih smo videli rešitev."

Za kakšne projekte gre? Ste
se pri njih uveljavili kot raz-
vojni dobavitelj?

"Gre tako za klasične pro-
dajno razvojne projekte kot
tudi za strateške projekte, ki
pomenijo za nas velik korak.
Zlasti to velja za t. i. senzor
Adaptive Cruise Control - to
je avtomobilski modul nove
generacije, prvič vgrajen v
nov model Mercedesa E kla-
se, ki meri razdaljo do avto-
mobila, ki vozi pred njim, in
prilagaja hitrost. Običajno za
avtomobilske dobavitelje ve-
lja, da izdelujejo dele po vna-
prej dani dokumentaciji.
Mislim, da smo ena redkih
slovenskih družb, ki je sode-
lovala z Mercedesom že v
fazi razvoja. Zanimivo je
tudi, da pri izdelavi modula
sodelujejo tudi dobavitelji iz
drugih držav in da je zaradi
potrebne robustnosti upo-
rabljena povsem nova, t. i.
MID-tehnologija - tiskanje
vezij na navadno plastiko.

Poleg tega smo tedaj uve-
dli v proizvodnjo dva soraz-
merno velika nova razvojna
projekta s področja malih go-
spodinjskih aparatov za Phi-
lips in začeli proizvodnjo
modula za javno razsvetlja-
vo, kar pa ni bil razvojni pro-
jekt, pač pa smo prevzeli pro-
izvodnjo našega dolgoletne-
ga partnerja iz Nemčije."

Začetek proizvodnje običaj-
no zahteva dodatne napore,
pa tudi finančna vlaganja.
Kako ste rešili to plat, saj
vemo, da se je kriza začela
prav z zmanjšano podporo
bank gospodarstvu?

"Ta plat je bila posebej na-
porna, vendar če so projekti
realni, perspektivni, se zanje
dobi tudi denar. Z zadovolj-
stvom sedaj ugotavljamo, da
je letošnje poslovanje v pri-

merjavi s lanskim prvim pol-
letjem, torej z obdobjem, ko
je bila še konjunktura, za do-
bro desetino boljše. Dobro
tretjino prihodkov ustvarimo
z novimi projekti, ki so bili
torej naša rešitev. Več kot
očitno je, da je to prava pot in
za prihodnje leto že priprav-
ljamo serijo novih projektov,
ki dajejo upanje, da bomo v
letu 2010 imeli rast celo več-
jo od 20 odstotkov."

Boste tudi znova zaposlovali?
"Letos smo za premagova-

nje konic že zaposlovali po-
godbeno, sicer pa se struktu-
ra proizvodnje tudi z avtoma-
tizacijo in racionalizacijami
spreminja v smeri manjšega
deleža živega dela. Zato
kakšnega zaposlovanja ne
načrtujemo. Poleg tega smo
imeli že lani pred krizo pri-
pravljeno reorganizacijo
družbe v smeri centralizaci-
je, poenostavitve upravljanja
in združevanja resursov po-
sameznih programov."

Iz doslej povedanega sledi,
da protikriznih ukrepov vla-
de niste koristili, kaj pa raz-
vojne podpore? Veliko se
danes omenja tudi zadrža-
nost bank, kreditni krč, rast
obrestnih mer. Kako rešuje-
te financiranje?

"Razmere na področju fi-
nančne podpore bank gospo-
darstvu so še vedno bistveno
slabše kot pred enim letom,
se pa stabilizirajo in postop-
no normalizirajo. Za zdaj je
naše sodelovanje z bankami
korektno in usmerjeno v rast
ter razvoj. Ukrepi vlade na
področju ohranjevanja delo-
vnih mest so bili za nas abso-
lutno prepozni, pri podpori
razvoju pa gre prav tako vse
zelo počasi. Kandidirali smo
za razvojna sredstva pri ban-
ki SID, za vlaganja pri pro-
jektu za avtomobilsko indu-
strijo, vendar odločitev še ni
in vsa vlaganja moramo fi-
nancirati sami. Kar zadeva
obresti, so se te zaradi

zmanjševanja osnovne obre-
stne mere najprej zmanjšale,
vendar pa so predvidevanja,
da bodo obresti zelo rasle,
kar bi bil lahko širši pro-
blem. Da bi ublažili ta giba-
nja, se oziramo in dogovarja-
mo tudi s tujimi bankami."

Pred leti ste vlagali v pove-
čanje proizvodnje plastič-
nih polizdelkov in skladišča
v Kamniku. So se vlaganja
obrestovala?

"Da. Pri tem naj omenim,
da je prišlo na zahtevo naših
partnerjev do spremembe
pri logistiki. Na primer Phi-
lips ne prevzema več v svoje
centralno skladišče, pač pa
smo morali organizirati di-
stribucijo po Evropi."

V preteklih letih ste imeli
kar nekaj težav, izčrpavanja
družbe, zaradi ravnanj in
prepirov med lastniki. Je s
tem kaj bolje?

"Položaj se je spremenil,
ker so se prepiri med lastniki
nadaljevali do te mere, da sta
dva od njih spoznala, da je
cena, ki jo zaradi njihovih
medsebojnih nesoglasij pla-
čuje naše podjetje, prevelika
in sta prodala svoje deleže.
Zato sem se pred dvema le-
toma za nakup 59-odstotne-
ga lastništva po temeljitem
premisleku odločil sam. Od-
ločitev ni bila lahka, saj sem
v ta namen moral zastaviti
celotno moje premoženje, a
sem presodil, da je to edina
možnost zaščititi razvoj pod-
jetja pred danes t. i. tajkuni,
ki v podjetje niso vložili nič
in so ves svoj čas uporabili za
izčrpavanje in bogatenje na
račun podjetja. Sicer sem
takšno možnost predstavil
tudi sodelavcem, vendar se
zanjo niso odločili, kar po-
polnoma razumem. Tako
pridobljen kontrolni delež
nam omogoča, da prepreči-
mo ravnanja, zlasti mahina-
cije z zemljišči v Kamniku,
ki so družbo obremenjevala
v preteklosti, delno pa davek
takšnega ravnanja plačuje-
mo še sedaj, po drugi strani
pa aktivno zagotavljamo raz-
voj podjetja."

Kako potem gledate na raz-
voj podjetja?

"Menim, da imamo dobre
osnove tako za kvalitativno
kot za kvantitativno rast. Ali
poenostavljeno: delamo ko-
rake v smeri višje dodane
vrednosti in tudi rast prodaje
bo, kot kaže, kar občutna.
Ustvarila se je dobra ekipa
sodelavcev, za katere res lah-
ko rečem, da so odlični. Če
ne bo druge recesije, verja-
mem v uspešen razvoj pod-
jetja v prihodnjih letih."

Rešili so jih novi projekti
Usmeritev Iskre Mehanizmov v razvojnega dobavitelja se je več kot potrdila. Iz hude krize pred letom
so se izvlekli in sedaj poslujejo celo bolje kot lani. Direktor je postal večinski lastnik.

Kranj

V mesecu varčevanja različne ugodnosti

Nova KBM je v oktobru, mesecu varčevanja, pripravila akcijo
Oktober je dober, v okviru katere je ponudila varčevalcem ne-
katere ugodnosti pri vezavi depozitov ter pri rentnem in sta-
novanjskem varčevanju. Za vezavo najmanj tisoč evrov bodo
do konca oktobra veljale višje obrestne mere, pri sklenitvi
rentnega varčevanja bodo varčevalci prejeli 25 evrov, ob skle-
nitvi stanovanjskega varčevanja pa do trideset evrov. Podjet-
ja in podjetniki, ki se bodo Novi KBM pridružili do konca ok-
tobra, bodo prejeli Paket dobrodošlice za pravne osebe, za že
obstoječe komitente pa so pripravili Paket zvestobe. Oktobra
bodo tudi brezplačna svetovanja in predavanja za poslovne-
že, do konca meseca pa bodo na spletni strani Oktober je do-
ber in v bančnih poslovalnicah zbirali domiselne nasvete za
varčevanje. Za vsak prejeti predlog bo banka darovala en
evro Zvezi prijateljev mladine Slovenije, 53 predlogov bo na-
gradila, prva nagrada je pa je petsto evrov. C. Z.

Kranj

Obvestila o stanju terjatev in obveznosti

Davčna uprava je prejšnji teden poslala davčnim zavezan-
cem obvestila o knjigovodskem stanju davčnih terjatev in
obveznosti na dan 31. avgust 2009. Dobrih 58 odstotkov za-
vezancev je na ta dan imelo stanje nič, kar pomeni, da niso
imeli niti terjatev niti obveznosti do davčne uprave, nekaj
več kot 17 odstotkov zavezancev je imelo obveznost do
"davkarije", ta pa je imela obveznost do slabe četrtine zave-
zancev. Obvestila so zgolj informativne narave in so name-
njena predvsem usklajevanju ter urejanju stanja terjatev in
obveznosti. Davčni zavezanci naj se v primeru neskladja
med svojimi podatki in knjigovodsko evidenco davčne upra-
ve osebno ali po telefonu oglasijo na pristojnem davčnem
uradu, ob tem pa jih je treba opozoriti, da je knjigovodsko
stanje lahko zdaj že drugačno, kot je bilo 31. avgusta. C. Z.

Ljubljana

Rakovec dobil dovoljenje za vodenje Triglava

Nadzorni svet Zavarovalnice Triglav je že na seji 24. avgusta
za predsednika uprave imenoval Matjaža Rakovca, tedanjega
direktorja območne enote Ljubljana, ki je po pridobitvi odloč-
be agencije za zavarovalni nadzor v petek tudi uradno prevzel
vodenje zavarovalnice. Dosedanji predsednik uprave Vladimir
Mišo Čeplak je kot delavski direktor postal član uprave, članu
uprave Tomažu Rotarju pa je mandat prenehal. C. Z.

Cveto Zaplotnik

Ljubljana - Prva osebna zava-
rovalnica je oktobra kot no-
vost na trgu ponudila zavaro-
vanje Prva Oskrba, to je zava-
rovanje za primer nujnega
sprejema v zasebni dom za
starejše. Zavarovanec lahko
uveljavlja nujni sprejem v
dom v treh letih po sklenitvi
zavarovanja, zavarovalnica
pa mu mora potlej omogoči-
ti nujni sprejem v dom za
starejše najkasneje v tridese-
tih dneh. 

Tovrstno zavarovanje je v
Sloveniji dvignilo precej pra-
hu, najprej se je odzvalo mi-
nistrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, prejšnji te-
den še upravni odbor Skup-
nosti socialnih zavodov Slo-
venije. "Že danes se v večini
slovenskih regij lahko v ob-
stoječem sistemu javne mre-
že odzovemo na nujne potre-
be prej kot v tridesetih dneh,
vsekakor pa je hitra namesti-

tev možna, če je uporabnik
pripravljen sprejeti oskrbo in
nego v bolj oddaljenem
domu. Ob hitrosti povečeva-
nja kapacitet v zadnjih letih
in že podeljenih koncesijah
za naslednja leta pa z goto-
vostjo pričakujemo, da bo
dostop do institucionalnega
varstva še hitrejši," so v skup-
nosti socialnih zavodov zapi-
sali v sporočilo za javnost in
še dodali, da zavarovanje
Prva Oskrba zagotavlja na-
mestitev v t. i. samoplačni-
ških posteljah, ki je bistveno
dražja kot v javni mreži, saj
mora uporabnik kriti še stro-
ške zdravstvene nege ali se
za ta namen dodatno zavaro-
vati. Domovi, ki jih v zavaro-
vanje vključuje Prva osebna
zavarovalnica, samoplačni-
ških postelj nimajo, še opo-
zarjajo v skupnosti socialnih
zavodov in pozivajo agencijo
za zavarovalni nadzor, da se
opredeli do tovrstnega zava-
rovanja.

Kritični do zavarovanja
Skupnost socialnih zavodov Slovenija poziva
agencijo za zavarovalni nadzor, da se opredeli
do zavarovanja Prva Oskrba.

KRATKE NOVICE

Dr. Marjan Pogačnik
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Cveto Zaplotnik 

Kranj - Zveza kmetic Slove-
nije je ob svetovnem dnevu
kmetic pripravila v petek pri-
reditev v Zagorju, kjer so
med trinajstimi kandidatka-
mi iz vse Slovenije za kmeti-
co leta izbrali Olgo Tičar, ki
jo je za to predlagalo Društvo
kmečkih žena Kranj. Olga
izhaja z gorsko višinske, eko-
loške kmetije, na kateri se
ukvarjajo z živinorejo in goz-
darstvom. Redijo govedi, ko-
nje in kokoši. Na razstavi
Dobrote slovenskih kmetij je
prejela že devet priznanj,
rada peče pecivo, poje in
vodi turiste po domačem et-
nografskem muzeju. Je mati
štirih otrok in skrbi za bolne-
ga očeta.

Poleg Olge se je za laskavi
naziv potegovalo še sedem
kmetic s širšega gorenjskega
območja, vsako so na prire-
ditvi predstavili z nekaj bese-
dami. Antonija Oblak (Dru-
štvo podeželskih žena Ble-
goš) je v življenju skusila
tudi marsikaj slabega, gren-
kega, ukvarjala se je tudi s
prodajo gob in borovnic.
Piše pesmi za različne pri-

ložnosti, skeče, poslovilne
govore, zelo aktivna je tudi v
turističnem društvu. Silva
Potočnik (Društvo žensk z
dežele občine Radovljica) iz-
haja iz ekološke kmetije na
Brezjah, kjer pridelujejo ze-
lenjavo, žita in zelišča, redijo
krave dojilje, teleta in praši-
če. Kmetijo pogosto obiščejo
otroci iz vrtcev in šol pa tudi

otroci s posebnimi potreba-
mi. Maksima Erklavec (Druš-
tvo podeželskih žena Dom-
žale) kmetuje na nižinski
kmetiji, kjer redijo krave
molznice in pridelujejo 35
vrst zelenjave, ki jo prodajajo
na tržnici. Je mati treh otrok,
negovala je tudi taščo, ki je
bila poldrugo leto negibljiva.
Katarina Tomc (Društvo po-

deželskih žena Svit iz Tržiča)
je po tragični izgubi moža in
hčerke sama ostala na višin-
ski kmetiji, kjer redi krave
dojilje in ovce in v okviru do-
polnilne dejavnosti peče
kruh, pecivo ter suši sadje.
Pri večjih delih ji pomaga
sin. Ivanka Smrkolj (Društvo
podeželskih žena Lukovica)
je mati petih otrok, po može-
vi smrti je kmetijo prevzel
sin, pri nekaterih delih je še
vedno nepogrešljiva. Tride-
set let je bila predsednica
društva, piše recepte, veliko
ji pomenijo tudi rože. Ana
Burja (Društvo podeželskih
žena Moravče) izhaja z ni-
žinske mlečne kmetije, na
kateri gospodari sin s svojo
družino. Je mati petih otrok
in tudi rejnica, že dvajset let
je v upravnem odboru druš-
tva. Ivanka Zalaznik (Druš-
tvo podeželskih žena Tuhinj-
ske doline) izhaja z višinsko
gorske kmetije, na kateri je
zaradi velike strmine potreb-
nega še veliko ročnega dela.
Ko je prišla na kmetijo, je
skrbela tudi za tasta in može-
va dva mladoletna brata. Je
mati štirih sinov in tudi usta-
novna članica društva.

Olga Tičar kmetica leta
Na petkovi prireditvi ob svetovnem dnevu kmetic so za kmetico leta izbrali Olgo Tičar z Zgornjega
Jezerskega.

Cveto Zaplotnik

Spodnje Jezersko - Društvo
rejcev ovc jezersko solčav-
ske pasme je v soboto pri-
pravilo na alternativni testni
postaji na Kovkovi ekološki
kmetiji osmo dražbo ovnov
jezersko solčavske pasme,
ki so bili vzrejeni po poseb-
nem nadzorovanem progra-
mu v zahtevnih razmerah,
na strmih jezerskih pašni-
kih in brez krmljenja z moč-
no krmo. Republiška komi-
sija za odbiro plemenjakov
je izmed 27 ovnov na testni
postaji za prodajo na dražbi
izbrala 22 in jih razdelila v
štiri kakovostne razrede, ki
so bili tudi osnova za določi-
tev izklicne cene. Za najbolj-
še 1A ovne je bila izklicna
cena dvesto evrov, za 1B 180
evrov, za 2A 140 evrov in za
2B 120 evrov. Rejci so kupi-
li skupno sedem ovnov
(med njimi tudi oba najbolj-
ša iz reje Marka Bertonclja s
Svetega Lenarta nad Lušo),
a ker se je za ovna vsakič po-
tegoval le po en kupec, so
bili vsi prodani po izklicni
ceni. Rejci so se za nakup

posameznih ovnov odločali
na podlagi ugotovitev repu-
bliške komisije oz. podatkov
o njihovem prirastu, dovzet-
nosti za bolezen praskavec,
indeksa plemenske vredno-
sti in omiščenosti, kakovosti
volne ...

Društvo, ki šteje 55 članov
z več kot tisoč ovcami, je po

besedah predsednika Primo-
ža Murija letos poleg dražbe
pripravilo še ekskurzijo v Ita-
lijo, delavnice o pomoči psov
pri paši ovc ter delavnici pol-
stenja volne na Jezerskem in
v Tržiču. Gostje iz Italije so v
soboto pomoč psov pri paši
ovc predstavili tudi udeležen-
cem dražbe. 

Prodali sedem ovnov
Na dražbi plemenskih ovnov jezersko solčavske pasme so prodali sedem
ovnov, a vse po izklicni ceni.

Kranj

Čas za pripravo gnojilnih načrtov

Po jesenskem spravilu pridelkov je na kmetijah najprimer-
nejši čas za kemično analizo tal in za pripravo petletnih na-
črtov gnojenja. Gnojilni načrt, narejen na osnovi kemične
analize tal, je obvezen na vseh kmetijah, ki izvajajo ukrepe
Kmetijsko okoljskega programa (KOP) in v kmetijski pride-
lavi uporabljajo mineralna gnojila; po pravilniku pa je obve-
zen tudi za kmetije, ki niso vključene v KOP, a uporabljajo
mineralna gnojila. V kmetijski svetovalni službi so kmetijam
pripravljeni narediti gnojilni načrt na podlagi kemične anali-
ze tal, ki jo izdelajo v Kmetijskem inštitutu Slovenije. Anali-
za, ki vključuje ugotavljanje kislosti tal ter določitev fosforja
in kalija v tleh, znaša 19,21 evra za vzorec. C. Z.

Oven številka tri iz reje Marka Bertonclja s Svetega Lenarta 
nad Lušo - nihče ni dvignil tablice za licitiranje in Franc 
Šolar (na sliki) ga je odpeljal nazaj v hlev.

Olga Tičar, letošnja kmetica leta

POTROŠNIŠKI KREDIT.

100% PRILOŽNOST!
ZMAGOVALNI

OSVOJITE KARTE  
Z NAGRADNO IGRO:
www.unicreditbank.si

UniCredit - Vaš partner in ponosni sponzor UEFA Champions League.

Potrošniški kredit je produkt UniCredit Banka Slovenija d.d., ki je edina odgovorna za le-tega, njegovo trženje in uspešnost. UEFA in 
njene povezane družbe, članska združenja in sponzorji (razen UniCredit in UniCredit Banka Slovenija d.d.) niso vključene v obravnavo 
in odobravanje produkta, ne dajejo priporočil in ne promovirajo produkta ter ne prevzemajo nobene odgovornosti, povezane z njim.

xxxxNe zgrešite 100% priložnosti! Začnite sezono z zmagovalnim potrošniškim kreditom z ugodno 
obrestno mero, ki je do finala UEFA Champions League v maju 2010 še dodatno znižana. Izboljšajte 
svojo finančno formo z najemom kredita tudi do 20.000 EUR in možnostjo odplačila do 10 let.  
Ste pripravljeni za igro? Pridružite se nogometnemu vznemirjenju na www.unicreditbank.si

Cveto Zaplotnik

Kranj - Vlada je z uredbo na-
menila dva milijona evrov za
blažitev poslabšanja eko-
nomskega položaja v prireji
mleka, pri tem pa je določila,
da so do podpore upravičene
le kmetije, na katerih je go-
spodar oz. vsaj en član obvez-
no pokojninsko in invalidsko
zavarovan iz kmetijske dejav-
nosti. Agencija za kmetijske
trge in razvoj podeželja je do
četrtka poslala 2423 mleč-
nim kmetijam delno izpol-
njene obrazce za uveljavitev
podpore, ki naj bi znašala
največ 42 evrov na kravo.
Kmetje morajo obrazec vrni-
ti na agencijo do petka.

Kmetijsko gozdarska
zbornica je opozorila kmetij-
sko ministrstvo na pomanj-

kljivo izvajanje uredbe, saj
so obrazec za finančno po-
moč prejeli le kmetje, ki so
obvezno pokojninsko in in-
validsko zavarovani iz kme-
tijske dejavnosti, ne pa tudi
tisti, ki so v sistem obvezne-
ga zavarovanja vstopili pros-
tovoljno. V zbornici so pre-
pričani, da tudi ti izpolnjuje-
jo pogoje za pridobitev pod-
pore, zato so že pozvali vse
svoje člane, ki so prostovolj-
no vstopili v obvezno zavaro-
vanje, da sami izpolnijo ob-
razec in ga do petka pošljejo
na agencijo. Zbornica je po-
zvala kmetijsko ministrstvo,
da znova prouči izvajanje
uredbe; na ministrstvu pa
odgovarjajo, da so vse krite-
rije za dodelitev pomoči
uskladili z zbornico in s sin-
dikatom kmetov.

Zaplet pri dodelitvi pomoči 
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KUHARSKI RECEPTI
Za vas izbira Danica Dolenc

V R A K O V I H K L E Š Č A H ,  2. DEL

Marjeta Smolnikar

Na pomooooč. Umiram.

Tedenski jedilnik

Nedelja - Kosilo: špinačna kremna juha s kruhovimi ocvrtki,
telečji (ali svinjski) zrezki po dunajsko, pire krompir, endivi-
ja s fižolom v solati, sladek bučni narastek; Večerja: zeliščna
skuta, ržen kruh, orehi in grozdje.
Ponedeljek - Kosilo: golaž iz govejega srca, polenta, radič z
lečo; Večerja: močnik z majaronom, kuhan kostanj, bela
kava. 
Torek - Kosilo: polnjena paprika v paradižnikovi omaki, pire
krompir, motovilec v solati; Večerja: rižev narastek z jabolki,
sadni sok.
Sreda - Kosilo: kremna juha iz buče, puranji zrezki v smeta-
novi omaki, njoki z gorgonzolo, endivija z rukolo v solati;
Večerja: zelenjavna ponev z jajci, kruh.
Četrtek - Kosilo: zelenjavna enolončnica z jetrnimi cmočki,
popečene palačinke s skutnim nadevom, kompot; Večerja:
mešana solata s piščančjim mesom, kruh.
Petek - Kosilo: česnova juha, postrvi po bohinjsko, v kosih
krompir, radič z vročim fižolom in zaseko; Večerja: peresni-
ki v paradižnikovi omaki s parmezanom in oljčnim oljem,
bela kava.
Sobota - Kosilo: goveja juha z vlivanci, sesekljani masleni
zrezki, solata z belim in rdečim zeljem ter vročim krompir-
jem, sadna solata (pomaranče, grozdje, kivi); Večerja: skuta
s kumino, črn kruh z maslom, pečene paprike v marinadi.

Sladek bučni narastek

Sestavine: 1 kg rumene buče, 20 dag kokosa, 10 dag sladkorja v
prahu, 2 dl mleka, cimet.

Bučo olupimo in skuhamo do mehkega, najbolje v mleku ali
v malo oslajeni vodi. Na cedilu jo dobro odcedimo in ohla-
dimo, nato jo zmečkamo v pire. Medtem prevremo mleko,
sladkor, kokos in cimet, primešamo bučni pire, maso nalo-
žimo v z maslom ali margarino namaščen pekač in pečemo
v pečici eno uro.

Postrv po bohinjsko

Sestavina: 2 kg postrvi, 1 dl olja, 5 dag ostre moke, 2 jajci, 7 dag
bohinjskega sira, 5 dag drobtin, peteršilj, sol.

Postrv očistimo in posolimo. V stepena jajca umešamo se-
sekljan peteršilj, v drugi posodi pripravimo drobtine z nari-
banim sirom. Nato postrv povaljamo v moki, jajčni mešani-
ci in nazadnje v drobtinah s sirom. Ocvrto postrv postreže-
mo s kuhanim krompirjem ali z raznimi omakami. Sam
imam poleg najraje kuhan vitlof s krompirjem v kosih, zabe-
ljen z zaseko, poleg pa remuladno omako.

Gornji recept smo vzeli iz najnovejše kuharske knjige "Pos-
trv iz reke na mizo" znanega slovenskega kuharja Andreja
Frica.

Zdrav človek ima tisoč raz-
ličnih želja, bolan eno samo:
ozdraveti. Kdo je to misel prvi
izrekel, ne vem, vsekakor drži.

Zadnjič sem končala z mis-
lijo, da je življenje neopisljivo
lepo, zato ga ljubimo z vsem sr-
cem in z vso dušo. Pozabila,
pa sem pripisati: ljubimo svoje
življenje prav takšno in v ni-
čemer drugačno, kot je. To je
pravzaprav srčika vse te neiz-
merne življenjske ljubezni.
Ljubiti življenje, postlano z ro-
žicami, kamor koli naša noga
že stopi, ni namreč nobena
umetnost; nobena posebnost;
nobena žrtev. In žrtev je piede-
stal srečnega in polnega življe-
nja. Tako pač je. To je aksiom
življenja.

Vas morda zanima, kako
je v tem času z menoj? Vze-
la si bom nekaj časa oziro-
ma prostora in med tuje
zdravstvene "dogodivščine"
vrinila delček nadaljevanke
o sebi.

Torej, kako sem in kako se
počutim? Še vedno se počutim
zdrava kot dren in tako tudi
živim, kar se prvega vprašanja
tiče, pa sem tako tako. Odvisno
pač, s katerimi očmi gledamo
oziroma, kam gledamo.
Zdravniki specialisti, ki gledajo
na moje zdravje parcialno in
preko tehnoloških dosežkov v
mojo gmotno notranjost, so
previdni, da ne rečem zaskrb-
ljeni. Dogodilo se mi je namreč
tole.

Neke tople septembrske noči
(katere točno, ne vem, ampak
to niti ni pomembno) spim v
nežnem Andrejevem objemu
in sanjam. O čem, je prav tako
nepomembno. V hipu se zbu-
dim, začnem obračati glavo in
telo ter z rokami tipati v pros-
tor. Z grozo ugotovim, da se
soba s posteljo vred okrog mene
vrti, kot če bi imela liter vilja-
movke v riti (oprostite prispo-
dobi) in da globine prostora
kratko malo ne zaznam. Da,
skratka, lebdim sredi praznine.
Sredi niča. Brezglavo, da ne
rečem brezsrčno, mi nekako
uspe zgrabiti Andrejevo roko
in zajavkati: "Andrej. Poma-
gaj. Umiram." Potem sem
zgubila zavest.

Nič ne rečem, način umrtja
bi bil idealen, ampak to je dru-
ga raven. Si predstavljate, da
vas sredi sladkih sanj, nič hu-
dega sluteč zbudi ljubljena ose-
ba, s katero si posteljo in mizo
in vse, kar spada v tozadevni
osebni kontekst, delita malo
manj kot štirideset let in vam
vsa zmedena sporoči, da umi-
ra. Groza. Ampak, natanko
tako je bilo tiste tople septembr-
ske noči.

Medtem ko sem bila sama
menda najmanj deset minut
in s peno na ustih pogrez-
njena v globoki nič, je An-
dreju - kljub neopisljivemu
strahu in presenečenju - mo-
zeg delal z nadsvetlobno hi-
trostjo. Najprej je poklical

reševalce, potem pa še Tino
in Bojana.

Ko sem se premaknila z mrt-
ve točke nazaj v življenje, je
bila scena sledeča. Kot izsuše-
na cunja, ki jo je gospodinja
pozabila na radiatorju, med-
tem ko je po telefonu žvrgolela
s prijateljico, sem ležala na tleh
v kopalnici. Ob meni je klečala
Tina in me držala za roko.
Nad mano sta "visela" prepla-
šen zet in še bolj preplašen
mož. Za njima sta vratove ste-
govala reševalca in nadzorova-
la razplet dogodka. Ta je bil
vsaj z moje strani neprijeten
tudi zato, ker sem se medtem,
ko sem lebdela v niču, podelala
v hlače oziroma v pižamo. 

(Se nadaljuje.)
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Pavla Kliner

Stari Rimljani in Grki so
zelje (Brassica oleracea) po-
gosto uživali in z njim zdra-
vili številne tegobe. Rimski
pisatelj Kato že leta 70 ugo-
tavlja, da dokler je bila pre-
hrana starih Rimljanov pre-
prosta in je vsebovala zelje z
domačih vrtov in močnik, so
bili čvrsto, močno in zdravo
ljudstvo, ko so obogateli in
se predali razsipništvu in
udobnemu življenju, pa je
tudi njihovo zdravje začelo
pešati. To starodavno ugoto-
vitev bi bilo pametno upošte-
vati tudi dandanes. "Zdrav-
nik revežev", kot so zelju
svoj čas rekli, naj se čim več-
krat pojavi na naših mizah,
saj bo poskrbel, da bomo
čim manjkrat rabili pravega
zdravnika. 

Belo za čilost 
in produktivnost

Belo oz. glavnato zelje je
bogato z vlakninami in vodo,
zato nas hitro nasiti, a kljub
temu nam da le malo kalorij,
kar je zlasti navdušujoče za
ljudi, ki bi se radi znebili od-
večnih kilogramov. Zelje je
dietna jed, ki naj jo uživajo
zlasti kronično zaprti in ljud-
je, ki jih muči protin. Sveže
belo zelje ima blagodejen
vpliv na delovanje žleze ščit-
nice, na možgane in živčev-
je. Z uživanjem naj bi si iz-
boljšali možganske sposo-
bnosti in krepili koncentraci-
jo ter odpravili nemir in živč-
ne motnje. Na ta način si pri-
skrbimo tudi boljši spanec
in okrepimo odpornost proti
stresu. Da ne govorimo o

imunskem sistemu, ki ga s
tem krepimo, ali o čilosti in
produktivnosti, ki ju pridobi-
mo, če uživamo zelje. 

Kislo za evforičnost 

Kislo zelje je tradicionalno
živilo, ki je bilo svoj čas,
predvsem na podeželju,
osnovna prehrana v hladnih
zimskih dneh. Uživali so ga
zlasti revni ljudje, ki so si na
ta način okrepili življenjsko
moč in se obvarovali pred
številnimi boleznimi. Uživa-
nje kislega zelja je pametna
odločitev, saj si na ta način
učinkovito očistimo kri,
naše telo pa se znebi strupe-
nih snovi. Poleg tega prepre-
čimo tudi prezgodnje stara-
nje in zmanjšamo tveganje
za številne bolezni, saj se
obrambna moč proti bole-
zenskim snovem zelo pove-
ča. Kislo zelje vsebuje velike
količine vitamina Celzija,
zato je učinkovito pri od-
pravljanju vseh bolezenskih
pojavov, ki izvirajo iz po-
manjkanja tega vitamina.
Pri motnjah črevesne flore
se izkaže za rešitelja. Podpi-
ral naj bi celo zdravljenje
raka, zlasti črevesnega. V
pomoč nam je seveda še pri
prehladih in gripoznih obo-
lenjih, vnetju dlesni in
ustne sluznice, povišanem
krvnem tlaku, aterosklerozi,
povečani količini holesterola
v krvi in osteoporozi. Kislo
zelje se lahko pohvali z veli-
ko količino vitamina B12, ki
je nujno potreben za dobro
razpoloženje in odpornost
proti stresu. Z njim bomo
osvežili duha in prišli v sta-
nje evforije. 

Rdeče za plodnost

Rdeče zelje s svojimi kore-
ninami iz tal načrpa več sele-
na kot katerokoli druga zele-
njava. S selenovo pomočjo
krepimo imunski sistem,
znižujemo krvni tlak, raz-
strupljamo telo, izboljšuje-
mo razpoloženje, pospešuje-

mo nastajanje sperme in pre-
prečujemo neplodnost. Uži-
vanje rdečega zelja učinkovi-
to obnavlja črevesno sluznico
in floro. Tedenska kura z rde-
čim zeljem bo našim celicam
dala energijo in nas poživila,
zmanjšala maščobo na tre-
buhu, izboljšala delovanje
ščitnice in nas pomladila.

Naj bo belo ali rdeče ...
Naj si bo belo ali rdeče, v obeh primerih krepi imunski sistem, poživlja spolno poželenje,
razpoloženje in delovanje možganov, deluje pomlajevalno ... Ne, tokrat nimamo v mislih vina, 
čeravno bi tudi njemu mirne duše pripisali omenjene učinke. Govorimo o dragoceni in krepki 
zelenjadnici v beli oz. zeleni in rdeči preobleki, ki nam je v naši državi v izobilju dana vedno in povsod.

Rdeče zelje je bogato s selenom, ki krepi imunski sistem.

Že stari Rimljani so zelje uporabljali kot zdravilo zoper to in
ono tegobo.
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DELAVEC BREZ POKLICA
do 15.11.09; JOŠKOV HRAM, d.o.o., ZALOG 1,
NOVO MESTO
do 15.11.09; JOŠKOV HRAM, d.o.o., ZALOG 1,
NOVO MESTO
do 12.11.09; ZUJA, d.o.o., MEJA 8, MAVČIČE

OSNOVNOŠOLSKA IZOBRAZBA
POMOČNIK NATAKARJA; do 26.10.09; BOHINJ
PARK HOTEL, d.o.o., TRIGLAVSKA C. 17, BOHIN-
JSKA BISTRICA
ČISTILKA; do 24.10.09; SUZANA POPOVSKA S.P.,
ZG. GORJE 87, ZG. GORJE
ŽELEZOKRIVEC; do 21.10.09; DRAGAN ILIEV,
S.P., STRAŽARJEVA UL. 13, LJUBLJANA
ŽELEZOKRIVEC; do 07.01.2010; DRAGAN ILIEV,
S.P., STRAŽARJEVA UL. 13, LJUBLJANA
POMOČNIK V KUHINJI IN STREŽBI; do 24.10.09;
KOBLA ŽTG, d.o.o., Bohinjska Bistrica, C. NA
RAVNE 7, BOHINJSKA BISTRICA
MONTER NA TERENU; do 08.11.09; SOS INŽ.ING,
D.O.O., LJUBLJANA, TRŽAŠKA C. 2, LJUBLJANA
VOZNIK V MEDNARODNEM PROMETU; do
01.11.09; TRENKWALDER, d.o.o., LESKOŠKOVA
C. 9 E, LJUBLJANA
PRIPRAVA IN PRODAJA HRANE IN PIJAČE V
SAMOPOSTREŽNI RESTAVRACIJI V LJUBLJANI
TER DOMŽALAH; do 05.12..09; VOLENIK, d.o.o.,
CELOVŠKA C. 170, LJUBLJANA
STREŽNIK; do 21.10.09; ŽIČNICE VOGEL BOHINJ,
d.d., UKANC 6, BOHINJSKO JEZERO
POMOŽNI GOSTINSKI DELAVEC; do 28.10.09;
ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, d.d., UKANC 6, BOHIN-
JSKO JEZERO

VZDRŽEVALEC STROJEV
do 12.11.09; TOP TEH, d.o.o., REBER PRI
ŠKOFLJICI 10, ŠKOFLJICA

VARNOSTNIK
do 15.11.09; BBR SECURITY, d.o.o., LETALIŠKA
C. 5, LJUBLJANA

NATAKARSKI POMOČNIK 
do 29.10.09; KRA-TA, d.o.o., VELESOVO 53,
CERKLJE

NIŽJA POKLICNA IZOBRAZBA (DO 3 LET)
PREVZEMALEC; do 21.10.09; SPAR LESCE,
LETALIŠKA UL., RADOVLJICA

UPRAVLJALEC KMETIJSKE MEHANIZACIJE
do 21.10.09; AVTO ŠOLA MAKSI, d.o.o., TRG
PREŠERNOVE BRIGADE 8, KRANJ

MIZAR
do 30.10.09; INT VRATA, d.o.o., TODRAŽ 11,
GORENJA VAS

KLJUČAVNIČAR
do 24.10.09; ADRO-GRADNJA, d.o.o., MOSTE 47,
ŽIROVNICA
do 10.11.09; REA METAL, d.o.o., RAJŠPOVA UL.
18, PTUJ

KONSTRUKCIJSKI KLJUČAVNIČAR
do 29.10.09; SANDI PAŽEK S.P., GLAVNI TRG 19
C, MARIBOR

OBLIKOVALEC KOVIN
do 24.10.09; SUZ, d.o.o., C. BORISA KIDRIČA 44,
JESENICE

VARILEC
do 21.10.09; EUROVAR, d.o.o., TYRŠEVA UL. 3,
MARIBOR
do 29.10.09; SANDI PAŽEK S.P., GLAVNI TRG 19
C, MARIBOR
do 01.11.09; MIRABELA, d.o.o., ZAGREBŠKA C.
20, MARIBOR
do 10.11.09; REA METAL, d.o.o., RAJŠPOVA UL.
18, 2250 PTUJ
do 29.10.09; Mirko Mahorič s.p., GRADENŠAK 5
A, VOLIČINA

ELEKTROINŠTALATER
do 21.10.09; EUROVAR, d.o.o., TYRŠEVA UL. 3,
MARIBOR

SLIKOPLESKAR
do 21.10.09; KOBLEN, d.o.o., SLAMNIKARSKA C.
4, DOMŽALE

FRIZER
do 12.11.09; TINA DREŠAR S.P., DONOVA C. 2,
MEDVODE
do 07.01.2010; ALEX KUDUZOVIĆ S.P., MIJAVČE-
VA UL. 15, ŠKOFLJICA
do 28.10.09; LASSANA, d.d., CANKARJEVA C. 3,
LJUBLJANA

ZIDAR
do 29.10.09; SANDI PAŽEK S.P., GLAVNI TRG 19
C, MARIBOR

KOMUNALEC
do 30.10.09; LOŠKA KOMUNALA, d.d., KIDRIČE-
VA C. 43 A, ŠK. LOKA

VOZNIK AVTOMEHANIK
do 23.10.09; TRANSPORT KOKALJ, d.o.o.,
GOLIČNIKOVA UL. 5, MOZIRJE

VOZNIK
do 30.10.09;; EUROTEK, d.o.o., BIČ 11, 8213 VE-
LIKI GABER

PRODAJALEC
do 24.10.09; ALPINA, d.d., LOŠKA C. 15, ŽIRI
do 25.10.09; DELNICA, d.o.o., TRŽAŠKA C. 2,
LJUBLJANA

do 24.10.09; ELITA, d.o.o., GLAVNI TRG 7, KRANJ
do 31.10.09; LION STYLE, d.o.o. Kamnik, STELE-
TOVA C. 8, KAMNIK
do 29.10.09; PEKARNA POSTOJNA, d.o.o.,
KOLODVORSKA C. 5 C, POSTOJNA

KUHAR
do 26.10.09; BOHINJ PARK HOTEL, d.o.o.,
TRIGLAVSKA C. 17, BOHINJSKA BISTRICA
do 20.10.09; BEST WESTERN PREMIER HOTEL
LOVEC, LJUBLJANSKA C. 6, BLED
do 15.11.09; JOŠKOV HRAM, d.o.o., ZALOG 1,
NOVO MESTO
do 25.10.09; JOŠKOV HRAM, d.o.o., ZALOG 1,
NOVO MESTO
do 15.11.09; MANPOWER, D.O.O., GREGORČIČE-
VA UL. 19, NOVA GORICA
do 08.11.09; MARJAN OVNIK S.P., STRUŽNIKOVA
POT 8, ŠENČUR
do 28.10.09; ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, d.d.,
UKANC 6, BOHINJSKO JEZERO

NATAKAR
do 20.10.09; BEST WESTERN PREMIER HOTEL
LOVEC, LJUBLJANSKA C. 6, BLED
do 23.10.09; HOTEL SLON, d.d. Ljubljana,
SLOVENSKA C. 34, LJUBLJANA
do 25.10.09; INTERTREND, d.o.o., HOTEMAŽE
50, PREDDVOR
do 15.11.09; JOŠKOV HRAM, d.o.o., ZALOG 1,
NOVO MESTO
do 25.10.09; JOŠKOV HRAM, d.o.o., ZALOG 1,
NOVO MESTO
do 20.10.09; Klemen Brdnik, s. p., MAVČIČE 69,
MAVČIČE
do 15.11.09; MANPOWER, D.O.O., GREGORČIČE-
VA UL. 19, NOVA GORICA
do 24.10.09; POLIKARP, d.o.o., VOPOVLJE 5 A,
CERKLJE
do 01.11.09; RESTAVRACIJA ARBORETUM, d.o.o.,
VOLČJI POTOK 43 G, 1235 RADOMLJE
do 25.10.09; ŽIČNICE VOGEL BOHINJ, d.d.,
UKANC 6, BOHINJSKO JEZERO

SREDNJA POKLICNA IZOBRAZBA
PROIZVODNI DELAVEC; do 28.10.09; ADECCO
H.R., d.o.o., BRNČIČEVA UL. 15 B, LJUBLJANA -
ČRNUČE
IZDELOVALEC LETALSKIH DELOV; do 28.10.09;
ALBATROSS FLY, d.o.o., VRBNJE 35, RADOVLJICA
PRALEC VOZIL; do 05.11.09; AVTOHIŠA KAVČIČ,
d.o.o., MILJE 45, VISOKO
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA; do 22.10.09;
IZLAKAR IVAN S.P., TROJANE 8, TROJANE
MEDNARODNI VOZNIK; do 24.10.09; GABER
BERTONCELJ S.P., NA TRATI 22, LESCE
REZKALEC; do 28.10.09; BM-CNC, d.o.o., UL. SI-
MONA GREGORČIČA 7, RADOVLJICA
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA; do 24.10.09; IN-
TERLINE, d.o.o., GRENC 37, ŠK. LOKA
IZMENOVODJA V PROIZVODNJI PLASTIKE; do
31.10.09; MANPOWER, D.O.O., KOROŠKA C. 14, KRANJ

CEVAR; do 01.11.09; MIRABELA, d.o.o., ZAGRE-
BŠKA C. 20, MARIBOR
OBDELOVALEC KOVIN - STRUGAR; do 25.10.09;
ORODJARSTVO, d.o.o., Šenčur, MLAKARJEVA
UL. 63, ŠENČUR
VOZNIK TOVORNEGA VOZILA; do : 15.11.09;
PETTY, d.o.o., GORNJA BISTRICA 116 C,
ČRENŠOVCI
TELEFONIST; do 25.10.09; SITIBLA APART, d.o.o.,
TRŽAŠKA C. 2, LJUBLJANA
MESAR - PRODAJALEC; do 21.10.09; SPAR
LESCE, LETALIŠKA UL., RADOVLJICA
PRODAJALEC; do 21.10.09; SPAR LESCE, LETAL-
IŠKA UL., RADOVLJICA
VODJA IZMENE; do 21.10.09; SPAR LESCE,
LETALIŠKA UL., RADOVLJICA
PRODAJALEC - ADMINISTRATOR; do 21.10.09;
SPAR LESCE, LETALIŠKA UL. , RADOVLJICA
NATAKAR; do 08.11.09; TAJMS, d.o.o., JUŽNA C.
97, 6310 IZOLA - ISOLA
STREŽBA V GOSTINSKEM LOKALU; do 21.10.09;
TRADEMILL MEJAČ & CO., d.o.o., POT OTMARJA
NOVAKA 3, JESENICE
STROJNIK II, REDAR - STROJNIK III, SPREVOD-
NIK NIHALNE ŽIČNICE; do 24.10.09; ŽIČNICE VO-
GEL BOHINJ, d.d., UKANC 6, BOHINJSKO JEZERO

LESARSKI TEHNIK
do 31.10.09; OVSENIK INŽENIRING, d.o.o., JEZ-
ERSKA C. 108 C, KRANJ

TEHNIK-OPTIK
do 03.11.09; CENTER OPTIKE CELJE, d.o.o.,
MARIBORSKA C. 88, CELJE

FARMACEVTSKI TEHNIK
do 01.11.09; MIKONA, d.o.o., PREDILNIŠKA C. 14,
TRŽIČ

KOZMETIČNI TEHNIK
do 24.10.09; COFFOU, d.o.o., ZMINEC 112, ŠK.
LOKA

GRADBENI TEHNIK
do 25.10.09; EES SISTEMI, d.o.o., LESKOŠKOVA
C. 12, LJUBLJANA

GOSTINSKI TEHNIK
do 26.10.09; BOHINJ PARK HOTEL, d.o.o.,
TRIGLAVSKA C. 17, BOHINJSKA BISTRICA

EKONOMSKI TEHNIK
do 20.10.09; TAXGROUP BLDG 1, d.o.o.,
LITOSTROJSKA C. 52, LJUBLJANA

KOMERCIALIST
do 22.10.09; SIFLEKS, d.o.o., TRŠKA C. 5, 3254
PODČETRTEK

ZDRAVSTVENI TEHNIK
do 15.11.09; ORTANA, d.o.o. ORTANA, GORENJS-
KA C. 33 C, RADOVLJICA

do 08.11.09; SEPTUM, d.o.o., ŠMARTINSKA C.
53, LJUBLJANA

SREDNJA STROKOVNA ALI SPLOŠNA IZOBRAZBA
OPERATIVNI VODJA PROJEKTOV; do 21.10.09;
STOJAN CUDER S.P., UL. PADLIH BORCEV 11,
TOLMIN
OPERATIVNI VODJA MONTAŽE; do 21.10.09;
STOJAN CUDER S.P., UL. PADLIH BORCEV 11,
TOLMIN
ZASTOPNIK I; do 09.11.09; MERKUR, d.d. Ljub-
ljana, DUNAJSKA C. 58, LJUBLJANA
ZASTOPNIK II; do 04.01.2010; MERKUR, d.d.
Ljubljana, DUNAJSKA C. 58, LJUBLJANA
VODJA GOSTINSKEGA LOKALA; do 21.10.09; PO-
LIKARP, d.o.o., VOPOVLJE 5 A, CERKLJE
PRODAJALEC MEDICINSKE OPREME; do
15.11.09; SEPTUM, d.o.o., ŠMARTINSKA C. 53,
LJUBLJANA
MONTAŽA V PROIZVODNJI AVTODOMOV; do
23.10.09; SIPRAS, d.o.o., KOLOVEC 9, RADOM-
LJE
OSEBNI BANČNIK; do 21.10.09; SKB BANKA,
D.D., AJDOVŠČINA 4, LJUBLJANA
NAMESTNIK POSLOVODJE; do 21.10.09; SPAR
LESCE, LETALIŠKA UL., RADOVLJICA

INŽ. STROJNIŠTVA
do 31.10.09; MANPOWER, D.O.O., KOROŠKA C.
14, KRANJ

VZGOJITELJ PREDŠOLSKIH OTROK (VSŠ)
RAVNATELJ VVZ; do 21.10.09; VZGOJNO
VARSTVENI ZAVOD TRŽIČ, C. STE MARIE AUX
MINES 28, TRŽIČ

VIŠJA STROKOVNO IZOBRAZBA
STROK. VODJA AVTOŠOLE; do 21.10.09; AVTO
ŠOLA MAKSI, d.o.o., TRG PREŠERNOVE
BRIGADE 8, KRANJ
STROK. VODJA PROGRAMOV IN TERAPEVT; do
28.10.09; ''UP'' DRUŠTVO ZA POMOČ ZASVO-
JENCEM IN NJIHOVIM SVOJCEM SLOVENIJE,
MIKLOŠIČEVA C. 16, LJUBLJANA

UNIV. DIPL. INŽ. STROJNIŠTVA
do 21.10.09; ISKRA MEHANIZMI, d.d., LIPNICA 8,
KROPA
do 30.10.09; LOKALNA ENERGETSKA AGENCIJA
GORENJSKE, SLOVENSKI TRG 1, KRANJ

DIPL. INŽ. LABORATORIJSKE BIOMEDICINE (VS)
do 21.10.09; SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, POL-
JE 35, IZOLA

DR. MEDICINE
do 25.10.09; ZD BLED, ZDRAVSTVENI DOM BO-
HINJ, MLADINSKA C. 1, BLED
do 25.10.09; ZD JESENICE, C. MARŠALA TITA
78, JESENICE
do 25.10.09; ZD RADOVLJICA, KOPALIŠKA C. 7,
RADOVLJICA

do 05.11.09; ZD TRŽIČ, BLEJSKA C. 10, TRŽIČ
do 03.11.09; SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA, POL-
JE 35, IZOLA
do 20.10.09; SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE,
C. MARŠALA TITA 112, JESENICE
do 01.11.09; TRENKWALDER, d.o.o., LESKOŠKO-
VA C. 9 E, LJUBLJANA

DIPL. FIZIOTERAPEVT (VS)
do 15.11.09; CUDV MATEVŽA LANGUSA,
RADOVLJICA, C. NA JEZERCA 17, RADOVLJICA

DR. MEDICINE SPECIALIST SPLOŠNE MEDICINE
do 25.10.09; ZD BLED, ZDRAVSTVENI DOM BO-
HINJ, MLADINSKA C. 1, BLED
do 30.10.09; ZD KRANJ, GOSPOSVETSKA UL. 10,
KRANJ

DR. MEDICINE SPECIALIST PEDIATRIJE
do 05.11.09; ZD RADOVLJICA, KOPALIŠKA C. 7,
RADOVLJICA

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA IZOBRAZBA
GENERALNI DIREKTOR; do 27.10.09; BUSINESS-
MEN'S CLUB, d.o.o., CVETLIČNA UL. 24, 3000
CELJE

UNIVERZITETNA IZOBRAZBA
DIREKTOR; do 21.10.09; JGZ PROTOKOLARNE
STORITVE Republike Slovenije, PREDOSLJE 39,
KRANJ
LOGOPED; do 17.11.09; ZD ŠK. LOKA, STARA C.
10, ŠK. LOKA
ZDRAVNIK SPECIALIST RADIOLOG; do 08.11.09;
SEPTUM, d.o.o., ŠMARTINSKA C. 53, LJUB-
LJANA
POSLOVNI SEKRETAR; do 21.10.09; VISOKA
ŠOLA ZA ZDRAVSTVENO NEGO JESENICE, SP.
PLAVŽ 3, JESENICE

DELODAJALEC ZAHTEVA LE PRIDOBLJENO 
NACIONALNO POKLICNO KVALIFIKACIJO (NPK)
Maser
do 01.11.09; INTER STUDIO, d.o.o., Ljubljana,
ŠMARTINSKA C. 152, LJUBLJANA
Pediker, Maniker/manikerka
do 01.11.09; INTER STUDIO, d.o.o., Ljubljana,
ŠMARTINSKA C. 152, LJUBLJANA

Prosta delovna mesta objavljamo po podatkih Zavoda RS za
zaposlovanje. Zaradi pomanjkanja prostora niso objavljena
vsa. Prav tako zaradi preglednosti objav izpuščamo pogoje,
ki jih postavljajo delodajalci (delo za določen čas, zahtevane
delovne izkušnje, posebno znanje in morebitne druge za-
hteve). Vsi navedeni in manjkajoči podatki so dostopni:
- na oglasnih deskah območnih služb in uradov za delo za-
voda;
- na domači strani Zavoda RS za zaposlovanje:
http://www.ess.gov.si;
- pri delodajalcih
Bralce opozarjamo, da so morebitne napake pri objavi
mogoče

ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE
PROSTA DELOVNA MESTA NA
GORENJSKEM (m/ž)

Arhivi zgodovine in arhivi
časa se polnijo. V prvi vrsti
predstavljajo vsi ti dokumenti
in izdelki prostorski problem,
ki pa je še najmanjši. Veliko
večji in bolj pereč problem je
ohranjanje vseh teh arhivov
našim zanamcem. Zob časa
predstavlja nepremostljivo ovi-
ro, če naj se zgodovina ohrani

takšna, kot je. Arhivi zgodovi-
ne propadajo, se polnijo, pri
tem pa so v sedanjem stanju
nepremostljiva ovira za veliko
ljudi, ki nimajo možnosti ali
zmožnosti, da bi vanje vstopili
ter do njih dostopali. Ohranja-
nje naše zgodovine in kulturne
dediščine pomeni ohranjanje
naše identitete in prepoznav-
nosti. Namreč široko gledano je
dediščina ves zgodovinski spo-
min, ki je povezan s človekovo
kulturo. Ožje pa je v tem okvi-
ru tisto, kar je vredno varovati.

Za ohranitev arhivov zgodo-
vine je nujno potrebno vsebine
arhivov prenesti na elektronski
medij. To zagotavlja njihovo
preživetje skozi čas, zagotavlja
njegovo medsebojno povezlji-
vost, zagotavlja pa zlasti ohra-
njanje kulturne dediščine in
narodnostne identitete. Pri tem
se preko digitalnih vsebin omo-
goča dostopnost do teh vsebin
vsem, ne glede na njihovo mož-
nost in zmožnost. Če arhivov
ne bomo prenesli na nove me-
dije in zagotovili njihove pre-
nosljivosti tudi za naprej, bo
zgodovina res samo še del zgo-
dovine. Digitalizacija gradiv
nam na področju ohranjanja
kulturne dediščine ponuja pov-
sem nove možnosti in hkrati

nalaga dolžnost, da dediščino
naših prednikov shranimo v
tako obstojni obliki, da se bodo
lahko z njo seznanili tudi naši
potomci.

Časnik je medij, ki je stalno
na mestu dogajanja, je tisti pi-
sani vir, ki ga ljudje lahko
spravijo in čez čas spet pregle-
dajo ter preberejo. Področje čas-
nikarstva je kanal, preko kate-
rega dostopajo do novic in in-
formacij vsi. V časniku je zabe-
ležen čas, v njem so dogodki,
zgodovinske prelomnice in ose-
be, ki skupaj tvorijo zgodovino
časa. Na področju časnikar-
stva se dnevno formira veliko
število vsebin. Na letni ravni
lahko govorimo, da se za celo-
tno Slovenijo sproducira več
kot 2,5 milijona strani novic.
Pogled v zgodovino pokaže, da
večina časnikov v Sloveniji iz-
haja že več kot pol stoletja. V
tem času se v kleteh arhivov
nahaja že več kot nekaj deset
milijonov strani zgodovine sko-
zi čas. 

Ta zgodovina lahko postane
del zgodovine, če se problemati-
ke ne lotimo v čim prej mož-
nem času. Časniki bledijo, listi
papirja se trgajo in drobijo,
zgodovina pred nami dobesed-
no izginja v prah. Postopki di-

gitalizacije časnikov so nujni in
neizogibni, drugače bomo iz-
gubili del sebe, svoje zgodovine.

Priložnosti, ki jih prinaša
razvoj, je potrebno izkoristiti.
Neizkoriščene priložnosti le še
poglabljajo problematiko ohra-
njanja naše kulturne dedišči-
ne. Prenos naše dediščine za-
namcem in omogočanje njiho-
ve dosegljivosti vsem, tudi pre-
ko meja Slovenije, torej našim
zdomcem in izseljencem, je
ključnega pomena, če naj bo
Slovenija tudi čez leta prepo-
znavna država. Priložnosti se
kažejo v smeri promocije, raz-
laganja zgodovinskih dejstev,
tako na političnem kot tudi čis-
to strokovnem področju, pove-
čani prepoznavnosti države in
ohranjanju kulturne dediščine.
Priložnosti, ki jih prinaša in-
formacijska družba, je potreb-
no le izkoristiti in uporabiti
nam v prid. Klasičen pristop
tako prerašča v multimedijo.

Tudi Gorenjski glas ima že
62-letno zgodovino. V tem
času je nastalo že več kot sto ti-
soč strani časopisa, ki je zveči-
ne ohranjen le v papirni obliki.
Digitalizacije se lotevamo tudi
mi in ni daleč čas, ko boste lah-
ko na internetu prebirali član-
ke iz naše in vaše mladosti.

Robert Guštin

Računalnik in jaz (159)

Stari časniki na računalniku

Redna cena knjige: 17,90 EUR, 
cena za naročnike: 14,50 EUR + poštnina
Trda vezava, 306 strani

Knjigo lahko kupite na Gorenjskem glasu v ponedeljek, torek in četrtek
od 8. do 17. ure, v sredo od 8. do 18. ure, v petek od 8. do 14. ure, ali
jo naročite po tel.: 04/201 42 41 ali na: narocnine@g-glas.si.

Vsakokrat, 
ko se občutljiv
odrasli človek 
zazre v oči 
majhnega otroka,
začuti, 
da se tiho 
premaknejo 
globine, 
v katerih spi
spomin.
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Obvezno 
članstvo 
v Obrtno 
podjetniški
zbornici

Zgodovina nastanka Zdru-
ženja samostojnih obrtnikov
Slovenije je več ali manj zna-
na. Šlo je za prostovoljno zdru-
ževanje in organiziranje tiste-
ga dela malega gospodarstva,
ki je bil predvsem iz političnih
razlogov odrinjen na rob.
Upoštevaje današnjo izrazo-
slovje bi rekli, da je šlo za zdru-
ževanje samostojnih podjetni-
kov, ki so hkrati tudi delodajal-
ci. Seveda pa je bila številnost
dotedanjega prostovoljnega
članstva odvisna od rezultatov,
ki jih pričakuje članstvo. Ob
asistenci političnih botrov je
bilo uvedeno obvezno članstvo
in s tem zagotovljena udobna
eksistenca za "kamarilo", ki že
vsa leta od ustanovitve hori-
zontalno rotira na dobro pla-
čanih funkcijah.

Obvezni člani smo ob uki-
nitvi obveznega članstva v
GZS upravičeno pričakovali,
da smo s tem rešeni obveznega
članstva. Vendar smo se grdo
zmotili, saj smo bili takoj vklju-
čeni v obvezno članstvo v OZS.
V posmeh skoraj vsem obrtni-
kom in malim podjetnikom je
takratni gospodarski minister
Vizjak preko TV ekranov mo-
ralno poniglavo sporočil, da je
iz istih razlogov, kot je članstvo
v GZS prostovoljno, članstvo v
OZS obvezno, ker da se je veči-
na članov OZS v mnenjski
raziskavi odločila za obvezno
članstvo. Seveda minister ni
sporočil, na kakšnem vzorcu je
bila raziskava narejena in kak-
šen je bil rezultat. Po neprever-
jenih podatkih je bila raziska-
va narejena na vzorcu 800 čla-

nov oz. 1,5 odstotka vseh čla-
nov. Koga naj se vpraša, je
menda odločila OZS.

Povsem jasno je, da je bila
odločitev politična in ne volja
članstva.

Sedanji gospodarski minister
dr. Lahovnik, ki se je že veliko-
krat doslej izkazal kot sposo-
ben, pokončen in pravičen poli-
tik, je nas podjetnike in obrtni-
ke s stališčem, da se bo potrudil
za prostovoljno članstvo, nav-
dal z upanjem, da je lahko tudi
politika poštena. Ob upošteva-
nju, da po Zakonu o kolektiv-
nih pogodbah, po katerem lah-
ko sklepajo kolektivne pogodbe
samo organizacije s prostovolj-
nim članstvom, OZS izgublja
vlogo zastopnika svojih članov.
V okviru OZS deluje kot pros-
tovoljno združenje Združenje
delodajalcev in podjetnikov
Slovenije, ki bo zastopalo obrt-
nike in male podjetnike pri
sklepanju kolektivnih pogodb
in jih OZS občuti kot konku-
renčno združbo, češ da ima
omenjeno združenje v svojem
programu stvari, ki se podvaja-
jo s programom OZS. Upravi-
čeno se lahko vprašamo, koga
potem sploh še zastopa OZS.
Delodajalcev ne zastopa, sindi-
kat zaposlenih v obrti in ma-
lem podjetništvu tudi ni. Kaj
pa potem je? Odgovor bi lahko
bil samo, da je osebek, ki je sam
sebi namen. 

Seveda se je na stališče mi-
nistra takoj odzvala nomen-
klatura OZS. Prav vzorčne ne-
smisle je natrosil predsednik
OZS, ko je dejal: "Rušiti OZS
bi bilo noro. Kdo bo zastopal
male podjetnike, če bo OZS
razsuta? "S temi mislimi je
pravzaprav priznal, kako pod-
jetniška je zbornica. Odgovor je
na dlani, da je zbornica pred-
vsem interes in korist tistih, ki
porabijo 17 milijonov evrov na
leto, zbranih z obveznim član-
stvom. Ko nomenklatura OZS

utemeljuje obvezno članstvo,
navaja, da bodo potem mali
podjetniki nezaščiteni in ne-
bogljeni. Kot da so mali podjet-
niki grupa idiotov, ki brez va-
ruštva OZS ne bi mogli obsta-
jati. Enostaven odgovor na
marnje OZS je: Preizkusite se
na trgu in se dokažite, tako kot
se morajo vsakodnevno doka-
zovati vsi vaši obvezni člani.
Če ste res tako uspešni in po-
trebni, kot se predstavljate, po-
tem se vam članstvo ne bo osu-
lo in tudi OZS ne razsula.

Sicer pa stanje, kakršno
imamo na tem področju, lahko
imenujemo kot družbo podjet-
niške sistemske neenakosti.
Podjetniki upravičeno pričaku-
jemo, da bo politika to ano-
malijo odpravila. 

Jože Novak, 
Gorenja vas

Odgovor 
na Sazasov 
komentar

V odgovoru (25. septembra
2009) SAZAS-a na članek
"Razmislek o obveznem član-
stvu v obrtni zbornici", SA-
ZAS navaja, da gre pri naved-
bah sekretarke OOZ Kranj
Daniele Žagar za insinuacijo
in da se višina avtorskega ho-
norarja ne more pavšalno na-
vajati.

V pojasnilo bralcem in z do-
voljenjem lastnice lokala, o ka-
terem je bilo govora, pa ni bil
takrat poimensko izpostavljen,
vas želim seznaniti le z dejstvi:
Lokal - Kavarna Julija, čigar
lastnica je Mirjana Grašič-
Šircelj zaposluje tri delavce in
plačuje članarino obrtno pod-
jetniški zbornici (centralni v
Ljubljani in matični - območni
v Kranju skupaj) na mesec 30

evrov. V okviru te članarine
obrtnozbornični sistem pošilja
mesečno revijo Obrtnik, pod-
jetnica je vključena v delo go-
stinske sekcije, ima zagotovlje-
no zastopanje, nudeno davč-
no, pravno pomoč, popuste pri
vseh vrstah izobraževanj ...
Imenovana podjetnica pa za
to, da ima v lokalu (115 kva-
dratnih metrov bruto površi-
ne) lahko radio in LCD televi-
zor, plačuje trem avtorskim
agencijam prispevke in sicer:
za SAZAS 52,51 evra na me-
sec, za IPF 19,01 evra in za
ZAMP 14,46 evra pa na tri
mesece. Seveda tu ni všteta
RTV naročnina in naročnina
na kabelsko TV. Prispevek
vsem trem avtorskim agenci-
jam v mesecu septembru je za
ta lokal torej znašal skupaj
85,98 evra. V vsakem primeru
pa je v omenjenem lokalu pri-
spevek SAZAS-u večji za 22,51
evra od članarine zbornici. 

Bralci naj si sami ustvarijo
mnenje o tem, kdo je drag in
kdo poceni.

Daniela Žagar, 
sekretarka OOZ Kranj 
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Zavarovalni zastopnik / finančni svetovalec / področni vodja svetovalcev m/ž
(več kandidatov) (celotna Slovenija) 
Kandidat bo obiskoval stranke, ki izrazijo interes za predstavitev zavarovanj Zavaro-
valnice Maribor. Pri vseh zainteresiranih strankah bo nato predstavil najprimernejša
zavarovanja in zbral ponudbe izbranih zavarovanj. Območje dela je po celi Sloveniji,
zato je zaželeno, da so kandidati iz različnih koncev države. Delo je primerno tudi za
začetnike, ki nimajo izkušenj iz področja zavarovalstva. Vivus, d. o. o., Karantanska
35, 2000 Maribor, prijave zbiramo do 12. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Karierna priložnost za sveže diplomante za zahtevnejše funkcije m/ž (Kranj) 
Pridružite se globalni organizaciji in spoznajte sodobne poslovne rešitve skozi vrhun-
ski 12-mesečni evropski izobraževalni program, ki poteka v podjetjih Goodyeara po
vsej Evropi. V enem letu boste spoznali različne procese poslovanja, pridobili po-
membne praktične izkušnje in sodelovali v projektih. Sava Tires, d. o. o., Škofjelo-
ška 6, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 14. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Poslovodja m/ž (Jesenice) 
Glavne delovne naloge: vodenje, organiziranje in koordiniranje dela v prodajalni, so-
delovanje pri reševanju kadrovske problematike, spremljanje gibanja blaga v proda-
jalni, prodaja in organizacija prodaje, izdaja vse dokumentacije, potrebne za poslo-
vanje prodajalne, reševanje reklamacij, opravljanje nadzora nad poslovanjem z goto-
vino v skladu s predpisi in internimi navodili. Orbico, d. o. o., Verovškova ulica 72,
1000 Ljubljana, prijave zbiramo do 14. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Osebni wellness svetovalec m/ž (Šenčur) 
V svoj krog svetovalcev vabimo honorarne in stalne sodelavce, ki jih zanima področje
zdrave prehrane in zdravega načina življenja in so: pozitivni, urejeni in prijazni, komuni-
kativni in radi delajo z ljudmi, sposobni timskega dela in imajo vodstvene sposobnosti,
samostojni in odločni, pripravljeni na dodatno izobraževanje in svoje znanje v vlogi men-
torja prenašati na nove sodelavce. Tandem Maja Belehar s.p., Partizanska ulica 22,
4208 Šenčur, prijave zbiramo do 14. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Distributer m/ž (Gorenjska (Kranj, Tržič in okolica)) 
V svoj kolektiv vabimo distributerja z lastnim kombiniranim vozilom (status s. p.) za di-
stribucijo kruha in peciva na Gorenjskem (Kranj, Tržič in okolica). Plačilo je odvisno

od prometa in prevoženih kilometrov. Možnost sklenitve dolgoročne pogodbe takoj.
Pekarna Postojna, d. o. o., Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, prijave zbiramo do
13. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Višji strokovni sodelavec za nabavo m/ž (Lipnica pri Kropi) 
Pri delu se zahteva poznavanje kovinskih materialov, poznavanje konstrukcij oro-
dij in tehnologij štancanja. Zaželene izkušnje na področju projektnega vodenja in
nabavnega managementa. Vaše naloge bodo: iskanje novih dobaviteljev, materi-
alov in nabavnih trgov, z VI. ali VII. stopnjo strojne smeri in znanjem vsaj enega
tujega jezika. Iskra Mehanizmi, d. d., Lipnica 8, 4245 Kropa, prijave zbiramo do
12. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Tehnolog procesa m/ž (Lipnica pri Kropi) 
Glavne delovne naloge so: vodenje proizvodnje; nadzor kakovosti, produktivno-
sti in stroškov izdelave,...; reševanje tehničnih in tehnoloških motenj, zastojev v
procesu, nastavljanje strojev in naprav ter izvajanje manjših vzdrževalnih del; so-
delovanje pri reševanju reklamacij. Iskra Mehanizmi, d. d., Lipnica 8, 4245 Kro-
pa, prijave zbiramo do 12. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Sodelavec v službi računovodstvo (določen čas) m/ž (Škofja Loka) 
Vaše delo bo obsegalo izstavljanje in knjiženje računov, avansnih računov, do-
bropisov, pripravljanje analitičnega pregleda stanj po gradbenih projektih, sprem-
ljanje stopnje dokončanosti gradbenih projektov, pripravljanje, preverjanje in
usklajevanje izpisov odprtih postavk. SGP Tehnik, d. d., Stara cesta 2, 4220
Škofja Loka, prijave zbiramo do 6. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Kuhar m/ž (Kranj) 
Opis: samostojna priprava obrokov (malic) v skladu s količinskimi normativi in a la
carte; naročanje in prevzem živil iz skladišča, kontrola roka trajanja živil; skrb za
tehnično in higiensko stanje v kuhinji, skladno s sprejetimi HACCP načeli. Priča-
kujemo: IV. stopnja strokovne izobrazbe gostinske smeri - kuhar; 5 let delovnih
izkušenj ali V. stopnja strokovne izobrazbe gostinske smeri - kuhar. Reina, 
d. d., Savska loka 1, 4000 Kranj, prijave zbiramo do 6. 11. 2009. Več na
www.mojedelo.com.

Kuhar na Bledu m/ž (Bled) 
Vaše naloge bodo priprava toplih in hladnih obrokov. Od vas pričakujemo 
samostojno kuhanje, vozniški izpit kat. B, dinamično osebo, veselje do dela in
timskega dela. Sodexo, d. o. o., Železna cesta 16, 1000 Ljubljana, prijave zbi-
ramo do 5. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

Samostojni komercialist m/ž (Škofja Loka) 
Pričakujemo: visoka izobrazba ekonomske ali strojne smeri, aktivno znanje an-
gleškega in nemškega jezika, veselje do potovanj, vsaj 3 leta delovnih izkušenj v
prodaji, odlične komunikacijske sposobnosti. Nudimo zaposlitev za nedoločen
čas v mladem, motiviranem kolektivu z možnostjo izobraževanja in dodatnega
usposabljanja. Šibo G, d. o. o., Kidričeva cesta 99, 4220 Škofja Loka, prijave zbi-
ramo do 5. 11. 2009. Več na www.mojedelo.com.

MOJE DELO, spletni marketing, d.o.o., Podutiška 92, 
1000 Ljubljana, Slovenija,  T: 01 51 35 700  
VEČ INFORMACIJ IN ZAPOSLITVENIH OGLASOV (300 - 500) 
NA: www.mojedelo.com, info@mojedelo.com

JANEZ ROZMAN S.P. - ROZMAN BUS, LANCOVO 91, 4240 
RADOVLJICA, TEL.: 04/53 15 249. Izleti: MADŽARSKE TOPLICE: 2. - 5. 11, 19. -
22. 11., 28. 11 - 1. 12.; TRST: 30. 10.; KOPALNI IZLET - BERNARDIN: 2. 11.; 
BERNARDIN: 15. 11- 18. 11. ; RIM 19. 11. - 22. 11.; TOPOLŠČICA: 26. 10.; 
MARTINOVANJE: 14. 11.; LJUTOMER-BOŽIČNI PROGRAM: 23. 12. - 26. 12.

HALO - HALO GORENJSKI GLAS      
telefon: 04 201 42 00

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

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

Radio Žabnica za rdeče noske
Žabnica - Društvo upokojencev Žabnica organizira v četrtek
ob 18. uri v zadružnem domu Žabnica zabavni večer pod
naslovom Radio Žabnica za rdeče noske. 

Zaključek uličnega gledališča z lajno
Stražišče - Zaključek celoletne brezplačne šole s podelitvijo
spričeval uličnega gledališča z lajno bo v petek ob 18. uri v
Šmartinskem domu v Stražišču.

Veselo pod Avsenikovo marelo
Begunje - Tradicionalne prireditve z glasbo in plesom pod
Avsenikovo marelo se bodo nadaljevale jutri ob 19. uri. Igral
bo ansambel Igor in Zlati zvoki. 

Za otroke v knjižnicah
Jesenice - Jutri bo ustvarjalna delavnica Mehka abeceda ob 16.
uri, računalniška delavnica pa ob 18. uri; v četrtek bo ura
pravljic ob 17. uri, v petek bo Brihtina pravljična dežela ob 10.
uri, v petek bodo angleške urice za osnovnošolce ob 16. uri.

Slovenski Javornik -Danes bo računalniška delavnica ob 16. uri. 

Železniki - Ura pravljic s pravljico Zajec dela za lisico bo jutri
ob 17. uri.

Poljane - Delavnica za spretne prste Izdelajmo lonček se bo
začela danes ob 17. uri.

Žiri - Jutri bo ob 17. uri ura pravljic in videorisanka.

Škofja Loka - Pravljica O izgubljeni barvici se bo začela v
četrtek ob 17.30.

Radovljica - Prireditev Repa velikanka se bo začela jutri ob
18. uri, v četrtek pa bo v knjižnici potekala ustvarjalna
delavnica Muzej na obisku - Dinodan.

Bohinjska Bistrica - Ustvarjalna delavnica Le kakšno je dre-
vo jeseni se bo začela jutri ob 17. uri.

Delavnica za odrasle
Žirovnica - V knjižnici se bo jutri ob 18. uri začela delavnica
za odrasle.

PRIREDITVE

Kranj

Radarja si ne bodo izposodili

Kranjska občinska uprava in Svet za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu MO Kranj sta v zadnjem času dobila pre-
cej pobud šol in vrtcev za umiritev prometa na nekaterih
točkah, kjer kljub postavitvi prometne signalizacije vozniki
to redno kršijo. Tako naj bi, poleg preventivnih akcij, skupaj
z Medobčinskih inšpektoratom pet dni izvajali poostren
nadzor z radarjem na izbranih kritičnih točkah. Ker najem
stacionarnega radarja za pet dni stane okoli pet tisoč evrov,
naj bi zato prerazporedili denar v občinskem proračunu.
Mestni svetniki pa na zadnji seji tega niso podprli, saj je 
večina menila, da je cena za najem radarja previsoka in da
bi bilo bolje razmisliti kar o nakupu takšnega radarja, ki si-
cer stane okoli sedemdeset tisoč evrov. V. S.

Sončnica za pomoč otrokom

Otroška paraliza je ena najbolj strašljivih otroških bolezni.
Leta 1979 je Rotary International pričel akcijo cepljenja otrok
po svetu, leta 1988 sta se jim pridružila še WHO in UNICEF.
K akciji Sončnica je letos pristopil tudi Rotary klub Kranj. S
promocijsko stojnico so člani kluba minulo soboto na Mai-
strovem trgu v Kranju želeli opozoriti mimoidoče na to 
nevarno bolezen. Delili so informativni material o akciji ter
prodajali pakete sončničnih semen po pet evrov - ta znesek
zadostuje za cepljenje desetih otrok. Obiskovalci starega
mestnega jetra so se lahko posladkali z okusnimi krofi, 
sodelovalo pa je tudi Folklorno društvo Kranj. V. S.



NEPREMIČNINE
STANOVANJA
PRODAM

KRANJ - okolica; 51.67 m2, mansarda
večstan. objekta, lasten vhod, obn. l.
08, solastništvo na parceli, 79.000
eur, SVET RE d. o. o., Nazorjeva ul. 3,
Kranj, ☎ 051/237-031 9006322

KRANJ - okolica; 1S, 45.42 m2 v I.
nad. večstanovanjske hiše obn. l. 09,
mirna okolica, čudovit razgled, 69.000
eur, SVET RE d. o. o., Nazorjeva ul. 3,
Kranj, ☎ 051/237-031 9006324

DVOSOBNO stanovanje, opremljeno,
v Radovljici, Gradnikova, cena 65.000
eur, ☎ 041/703-674 9006224

ŠKOFJA LOKA - Podlubnik; 3 S, 76.85
m2, delno obn. l. 08, 10/12, razgled na
okoliško naravo, ZK urejeno 112.000
eur, SVET RE d. o. o., Nazorjeva ul. 13,
Kranj, ☎ 051/237-031 9006323

ODDAM

SOBE v Šenčurju za dve osebi, imajo
lastne kopalnice, internet in TV priklju-
ček, ☎ 059/046-113 9006126

V ŠENČURJU oddajam sobe za dve
osebi z lastnimi kopalnicami, interne-
tom in TV, ☎ 051/704-087

9006125

SOBO, delavcem ali študentom, s so-
uporabo kopalnice, kuhinje, terase,
vrta, Kranj, Planina, ☎ 031/655-700,
041/323-090 9006130

STANOVANJE v okolici Kranja, ☎
041/390-422 9006057

HIŠE
PRODAM

HAFNERJEVO NASELJE - prodamo
polovico stanovanjskega dvojčka, ☎
051/388-822 9006112

KRANJ ; hiša 168.68 m2 s štirimi 1S
stan., obn. l. 09, garažni prostor, mo-
žen nakup posameznih enot, 239.000
eur, SVET RE d.o.o., Nazorjeva ul. 3,
Kranj, ☎ 051/237-031 9006325

PREDDVOR - začenjamo z gradnjo
stanovanjskega dvojčka na čudoviti lo-
kaciji, ☎ 051/388-822

9006115

V PODREČI prodam stanovanjsko no-
vogradnjo, ☎ 051/388-822 9006110

V STARI LOKI je v pripravi gradnja sta-
novanjskega dvojčka oz. prodam par-
celo z gradbenim dovoljenjem, ☎
051/388-822 9006114

VIRMAŠE - Šk. Loka prodamo stano-
vanjsko hišo ter dvojčka v gradnji,
ugodno, ☎ 051/388-822 9006113

POSESTI
PRODAM

PRI ŠKOFJI LOKI prodamo parcelo z
gradbenim dovoljenjem za dvojčka in
hišo, ☎ 051/388-822 9006116

VIRMAŠE - prodam zelo lepo parcelo
na robu zazidljivih zemljišč s čudovitim
razgledom, ☎ 051/388-822 9006111

POSLOVNI PROSTORI
PRODAM

KRANJ ; poslovni pr. 73.55 m2 z izložb.
oknom v posl. strani stavbi, l. 07,  dve
park. mesti. Možen najem 138.000 eur,
SVET RE d. o. o., Nazorjeva ul. 3, Kranj,
☎ 051/237-031 9006326

GARAŽE
ODDAM

GARAŽO, 16 m2, Škofja Loka, Gro-
harjevo nas., ugodno, ☎ 070/828-
240 9006142

MOTORNA
VOZILA
AVTOMOBILI
PRODAM

VOLVO 460 1.8 GLe, letnik 1996, ☎
040/833-845 9006302

KUPIM

VOLKSWAGEN Golf TDi od letnika
2005 naprej, ☎ 040/333-7859006295

AVTODELI IN OPREMA

PRODAM

ZIMSKE gume 175-80-R14, profil 6
mm Dunlop, ☎ 041/608-712 9006308

GRADBENI
MATERIAL
KURIVO
PRODAM

DRVA - metrska ali razžagana, možna
dostava, ☎ 041/718-019 9005803

BUKOVA drva, možna dostava in raz-
rez, ☎ 04/51-41-266

9006307

DRVA - mešana: bukev, gaber, javor,
jesen, hrast, možnost razreza in dosta-
ve, cena 40 EUR, ☎ 070/323-033

9005804

DRVA, možnost plačila na obroke, me-
trska ali razžagana, možnost dostave,
☎ 040/338-719 9005805

DRVA, metrska ali razžagana s prevo-
zom, ☎ 031/214-893, 040/214-893

9006089

DRVA, suha metrska bukova, cena po
dogovoru, ☎ 031/688-234

9006315

SUHA bukova drva in cepilno na sve-
der, ☎ 04/51-22-639 9006301

SUHA bukova drva z možnostjo razre-
za in prevoza, ☎ 041/916-873 9006310

SUHA mešana drva, ☎ 041/841-632
9006320

STANOVANJSKA
OPREMA

GOSPODINJSKI 
APARATI
PRODAM

HLADILNIK Gorenje, star 5 let, ☎
04/25-03-131 9006298

ŠPORT,
REKREACIJA
PRODAM

POHODNE ženske čevlje št. 36, z wi-
bram podplatom, novi, cena 50 eur, ☎
040/307-140 9006296

UMETNINE,
NAKIT
PRODAM

DVA GOBELINA, zelo ugodno, ☎
041/952-648 9006305

STARINE
KUPIM

STAR DENAR, srebrnike, zlatnike in
druge stare stvari, ☎ 040/388-682

9006318

POSLOVNI STIKI

MEDICINSKI
PRIPOMOČKI
OKULISTIČNI pregledi za očala in
kontaktne leče, velika izbira sončnih
očal, popusti za upokojence in študen-
te. Optika Aleksandra, Qlandia Kranj,
☎ 04/23-50-123 9005259

ŽIVALI
IN RASTLINE
PRODAM

LIGUSTER - kalina, lepe sadike za
živo mejo, ugodno prodam, ☎ 04/53-
18-314, 040/295-312 9006151

V TRGOVINI Korotan v Struževem vam
nudimo sadike mačeh po ceni 0,38
EUR/kos. Vljudno vabljeni!, ☎ 04/23-
68-710 9006313

KMETIJSTVO
KMETIJSKI STROJI
PRODAM

CEPILEC na sveder, puhalnik za seno in
dvobrazdni plug, ☎040/499-409 9006309

SEKULAR za žaganje drv s koritom in
mizo, ☎ 04/20-46-578, 031/812-
210 9006155

SEKULAR za žaganje drv s koritom, ☎
04/20-46-578, 031/812-210 9006312

TRAKTOR T. V. 826, l. 91, dobro
ohranjen in Mitsubishi Pajero, l. 98, ☎
031/387-401 9006294

TRAKTOR IMT 39 s kabino in dvobrazdni
plug Lenken, hidravljično obračanje, nasta-
vitev 12-16 col, ☎041/865-675 9006317

KUPIM

TRAKTOR Univerzal, Štore, Fergus-
son, Ursus ali Zetor, ☎ 031/868-034

9005933

PRIDELKI
PRODAM

EKOLOŠKO pridelan radič štrucar, ☎
04/25-22-507 9006306
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GOTOVINSKI KREDITI DO 
10 LET ZA VSE ZAPOSLENE,
TUDI ZA DOLOČEN ČAS, 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. 
NUMERO UNO, Kukovec Robert
s.p., Mlinska 22, 2000 Maribor,
02/252-48-26, 041/750-560

www.jur-tan.si

JUR-TAN, nepremičnine, d. o. o.
PE Cankarjeva ulica 03 
(staro-mestno jedro), 

4000 Kranj, tel.: 04/236-92-14,
mobi: 041/451-857

e-pošta: info@jur-tan.si

Stritarjeva ulica 7, 4000 Kranj
www.nepremicnine.gnd.si

e-naslov: info@gnd.si
tel: +386 4 281 39 04, 
fax: +386 4 281 39 07
gsm: +386 31 536 578

G
N

D
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.o
.o

.

Maistrov trg 12, 4000 Kranj
Tel. 04/202 13 53, 202 25 66

GSM 051/320 700, Email: info@k3-kern.si

d.
o.

o.

Male oglase sprejemamo: za objavo 
v petek - v sredo do 17.30 in 
za objavo v torek do petka do
13.30! Delovni čas: ponedeljek,
torek, četrtek neprekinjeno od 
8. do 17. ure, sreda od 8. do 18., 
v petek od 8. do 14. ure, sobote,
nedelje in prazniki zaprto.

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

ITD NEPREMIČNINE, d.o.o.
MAISTROV TRG 7, 

4000 KRANJ
TEL.: 04/23-81-120, 

04/23-66-670

041/755-296, 040/204-661, 
041/900-009

e-pošta: itd.nepremicnine@siol.net
www.itd-plus.si

LOTO
Rezultati 83. kroga - 18. oktobra 2009

4, 13, 17, 23, 28, 31, 35 in 18

Lotko: 1 0 4 3 0 6
Loto PLUS: 3, 10, 17, 18, 19, 26, 29 in 2

Garantirani sklad 84. kroga za Sedmico: 200.000 EUR
Predvideni sklad 84. kroga za Lotka: 585.000 EUR
Predvideni sklad 84. kroga za PLUS: 82.000 EUR

Sredin večer
Škofja Loka - Jutri se bo ob 19. uri v Kašči na Spodnjem trgu
začel Sredin večer - pogovor Milene Miklavčič z gostom.

Pojemo z Metko Štok
Kranj - Prireditev Pojemo z Metko Štok bo znova na spore-
du jutri ob 20. uri v gostišču Arvaj pri kokrškem mostu.

Tridimenzionalna projekcija
Škofja Loka - V Jurjevi dvorani v Stari Loki bo v petek ob 19.
uri prvič predstavljena dia projekcija v treh dimenzijah na ve-
likem platnu in sicer Škofjeloškega pasijona, iz Stare Loke, s
planinskih potepanj, iz Benetk, jam in še kaj.

Večer kratkega dokumentarnega filma
Bled - Večer kratkega dokumentarnega filma s štirimi kratki-
mi dokumentarnimi filmi bo jutri ob 19. uri v Info središču
Triglavska roža.

Bralno srečanje za starejše
Kranj - V pravljični sobi pionirskega oddelka Osrednje
knjižnice Kranj bo danes ob 18. uri Bralno srečanje za starej-
še. Gostja bo pisateljica in pesnica Berta Golob.

Žalne komemoracije ob dnevu mrtvih
Radovljica - Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica
obvešča, da bodo žalne komemoracije ob dnevu mrtvih: Be-
gunje: 1. novembra ob 10. uri na grobišču talcev v Dragi in
ob 11. uri na grobišču Grajski vrt v Begunjah; Lesce: 30. ok-
tobra ob 15.30 na Žagi pri spomeniku; Radovljica: 30. okto-
bra ob 16. uri pri spomeniku v Grajskem parku; Srednja Do-
brava: 23. oktobra, ob 16. uri na pokopališču; Bled: 1. no-
vembra, ob 11. uri na pokopališču; Bohinjska Bela: 1. no-
vembra, ob 9.30 pri spomeniku: Bohinjska Bistrica: 31. okto-
bra ob 16. uri pred centralnim spomenikov; Gorje: 1. no-
vembra ob 9. uri na pokopališču; Kropa: 1. novembra, ob 15.
uri pri spomeniku; Ljubno: 23. oktobra, ob 11. uri pri
spomeniku; Ribno: 1. novembra, ob 9.15 pri spomeniku na
pokopališču; Zasip: 1. novembra, ob 9. uri na pokopališču.

Pohod okrog Žirov
Žiri - Planinsko društvo Žiri v sodelovanju z žirovskimi
taborniki v nedeljo, 25. oktobra, organizira že 28. spominski
rekreativni pohod okrog Žirov. Začetek pohoda bo ob 8. uri
pred zadružnim domom v Žireh. Ljubitelji kolesarjenja se
pohoda lahko udeležijo tudi s kolesi. Za kolesarje bo start ob
10.30. 

V neznano
Kranj - Planinci kranjskih upokojencev vabijo 29. oktobra na
izlet v neznano. Prijavite se lahko v društveni pisarni do 26.
oktobra.

Brezplačno počitniško plavanje
Radovljica - V času jesenskih počitnic Plavalni klub Žito
Gorenjka Radovljica vabi osnovnošolce na brezplačno pla-
vanje v Pokriti olimpijski bazen v Radovljico, in sicer od
ponedeljka, 26., do petka, 30. oktobra, od 10. do 12. ure.

Brezplačni delavnici
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske organizira dve brez-
plačni delavnici: Varujemo in ohranjamo okolje ter Kako mo-
tivirati in voditi. Prijave sprejemajo do zapolnitve mest:

OBVESTILA

IZLETI

04/581-34-19 (kontaktna oseba Eldina Čosatović) ali po elek-
tronski pošti dina@ragor.si.

Čebelarstvo in sadjarstvo
Škofja Loka - Čebelarsko društvo Škofja Loka organizira
danes ob 17. uri v Domu Čebelarjev Škofja Loka v Brodeh 37
predavanje Čebelarstvo in sadjarstvo. 

Pogovor o psihiatričnih boleznih
Kranj - Humana, združenje svojcev pri skrbi za mentalno
zdravje, vabi v danes ob 16. uri v prostore na Oldhamski 14
na pogovor o psihiatričnih boleznih in odgovore na konkret-
na vprašanja. Vodil bo dr. Bon Jurij, dr. med. specialist psi-
hiatrije.

Kemikalije v vsakdanjem življenju
Kranj - V avli študijskega oddelka Osrednje knjižnice Kranj
bo predavanje Kemikalije v vsakdanjem življenju preda-
vateljice Tatjana Kruder jutri ob 19.30.

Jordanija in Sirija
Radovljica - V Knjižnici A. T. Linharta bo predavanje danes
ob 19.30. Na popotovanje po Jordaniji in Siriji vas bo popel-
jala Daša Robič.

Medicina v primežu farmacije
Bled - Predavanje z gornjim naslovom biologa Andreja Ko-
mata se bo v blejski knjižnici začelo v četrtek ob 18. uri.

Koncert zbora iz Makedonije
Kranj - MePZ Musica viva Kranj - Primskovo organizira kon-
cert mešanega pevskega zbora KUD Stiv Naumov iz Make-
donije, ki bo v soboto ob 20. uri v Domu krajanov Primskovo.

Dobrodelna prodajna razstava
Škofja Loka - V petek bodo ob 18. uri v predavalnici Zdra-
vstvenega doma Škofja Loka odprli prodajno razstavo del
slikarja in kiparja Petra Jovanoviča. Zbran denar bo namen-
jen za nabavo digitalnega rentgenskega aparata v Zdra-
vstvenem domu Škofja Loka.

Slike Ine Malus
Naklo - V avli poslovne stavbe Merkur bodo v četrtek ob 17.
uri odprli razstavo slik slikarke Ine Malus.

RAZSTAVE

KONCERTI

PREDAVANJA
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JABOLKA ester in gala, hruške vilja-
movke in jabolka za predelavo, Marku-
ta, Čadovlje 3, Golnik, ☎ 04/25-60-
048 9005965

VINA BENČINA, če želite kozarec
mladega vina, belega ali rdečega, po-
kličite, ☎ 041/650-662 9006121

VZREJNE ŽIVALI
PRODAM

BIKCA, starega 1 leto, ☎ 04/53-36-
138 9006304

DVE TELIČKI simentalki, stari 10 dni,
☎ 04/57-24-160 9006311

KRAVO po teletu ali brejo kravo ali teli-
co staro 17. ali 13. mesecev, ☎
04/53-15-507 9006297

MLADO kobilo, ☎05/38-45-749 9006303

OVNA in ovce za zakol, breje ovce in jag-
njeta za zakol, ☎ 04/53-15-779 9006319

TELICO, brejo in kravo po izbiri, simental-
ki, pašne, ☎ 040/685-321 9006300

TELICO, staro 7 mesecev, ☎ 04/57-
21-235, zvečer 9006327

TELIČKO simentalko, staro 14 dni, ☎
04/57-21-319 9006299

ZAPOSLITVE (m/ž)
NUDIM

DELO dobi dekle ali fant v strežbi in pi-
copek, Klub Kovač, Glavna c. 1, Na-
klo, ☎ 031/339-003 9005936

GOSTILNA v Kranju zaposli kuharsko po-
močnico - kuharico s prakso, Gostilna Pri
Viktorju, Štibelj Špela s.p., Partizanska c.
17, Kranj, ☎ 040/646-174 9006329

IŠČEM ZAPOSLITEV? Pridružite se
nam. Terensko delo. Inf. od 15. do 16.
ure, vsak dan razen vikende na tel. ☎
070/521-553, Jancomm, d. o. o.,
Retnje 54, Križe 9006100

IŠČEMO šiviljo in pomožnega delavca v
proizvodnji, GM Miloš Grajzar s.p., Pintar-
jeva ul. 2, Kranj, ☎041/559-558 9006330

STORITVE
NUDIM

ADAPTACIJE, novogradnje od temelja
do strehe. Notranje omete, fasade,
kamnite škarpe, urejanje in tlakovanje
dvorišč, z našim ali vašim materialom,
SGP Bytyqi SKALA, d. n. o., Struževo
3 a, Kranj, ☎ 041/222-741 9004469

ADAPTACIJE kopalnic, vodovodne storit-
ve, zidarska dela, polaganje keramičnih
ploščic, montaža kopalniške opreme, Pu-
gelj Marjan, s. p., Hotavlja 34, Poljane nad
Škofjo Loko, ☎041/541-266 9006267

ASFALTIRANJE in tlakovanje, strojni
izkop terena, prevzem komplet grad-
benih del novo gradnje in adaptacije,
izdelava fasad, izdelava škarp, AES
d.o.o., Sadnikarjeva ul. 4, Kamnik, ☎
051/823-095, 031/803-144

9006328

ASTERIKS SENČILA Rozman Peter,
s. p., Senično 7, Križe, tel.: 59-55-
170, 041/733-709; žaluzije, roloji, ro-
lete, lamelne zavese, plise zavese, ko-
marniki, markize, www.asteriks.net

9005800

BELJENJE in glajenje sten, antiglivični pre-
mazi, barvanje napuščev in fasad, dekorativni
ometi in opleski, Pavec Ivo, s. p., Podbrezje
179, Naklo, ☎031/ 392-909 9005766

DELAM vsa gradbena dela, novograd-
nje, adaptacije, fasade, notranje omete,
betonske škarpe, z vašim ali našim ma-
terialom, Babič Miloš,  s. p., Begunjska
c. 9, Lesce, ☎ 041/622-946 9006093

DELAMO vsa zidarska dela, notranje ome-
te in fasade z našim ali vašim materialom, Ar-
janiti, d. o. o., Žabnica 47, Žabnica, ☎
041/288-473, 041/878-386 9005900

FLORIJANI, d. o. o., C. na Brdo 41,
Kranj izvaja vsa gradbena dela od te-
meljev do strehe, adaptacije, ometi,
ometi fasad, kamnite škarpe, tlakova-
nje dvorišč, ☎ 041/557-871 9005834

TESNJENJE OKEN IN VRAT, uvože-
na tesnila, do 30 % prihranka pri ogre-
vanju. Prepiha in prahu ni več! Zmanj-
šan hrup, 10 let garancije. BE & MA,
d. o. o., Ekslerjeva 6, Kamnik, ☎
01/83-15-057, 041/694-229

9005909

IZOBRAŽEVANJE
NUDIM

PODJETJE KOROTAN d.o.o., Struže-
vo 20, Kranj, organizira dne,
16.11.2009 obnovitveni tečaj za vse
končne uporabnike FFS/FITO farm.
stredstev/. Prijave na tel. št., ☎
04/23-68-710

9006314

ZASEBNI STIKI
OGROMNO raznovrstnih žensk, različ-
nih starosti išče zveste partnerje, ☎
031/505-495 9006132

ŽENITNA posredovalnica Zaupanje dnev-
no poveže ogromno, raznovrstnih ljudi,
različnih starosti od vsepovsod, ☎
031/836-378 9006131

RAZNO
PRODAM

CISTERNO, kovinsko za kurilno olje, 2000
l, cena 100 eur, ☎ 031/883-183 9006316

DVA 80 l soda za mošt (Logar) in grelec s
termostatom, ☎041/624-480 9006321

SPOROČILO O SMRTI

Z žalostjo sporočamo, da je umrl upokojeni delavec

Izidor Polančec
Ohranili ga bomo v lepem spominu.

Zaposleni
Bolnišnice Golnik - Kliničnega oddelka za pljučne bolezni in alergijo

1. oktobra nas je po hudi bolezni zapustila

Jelica Košenina
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem, sodelavcem za 

podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč, prispevke za sv. maše in izražena pisna in ustna
sožalja. Hvala dr. Ferjanovi, zdravnici ZD Bled in patronažnim sestram, dr. Andoljšku,

dr. Fajdigu, zdravnikoma bolnišnice Jesenice, osebju oddelka bolnišnice in negovalnemu
oddelku, negovalni službi na domu, posebej negovalki Betki, zdravnici dr. Golja, 

negovalkam in celotnemu osebju Doma Janka Benedika za nego in skrb. 
Hvala prostovoljkam Karitas in Rdečega križa za obiskovanje. Hvala oktetu Lip za zapete

žalostinke, pogrebni službi Novak. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred.
Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

Vsi njeni
Bled, Kupljenik, Križe

ZAHVALA

V veliki žalosti sporočamo, da nas je zapustila naša ljubljena
mama, babica in prababica

Lucija Homar
Orehek, Cirilova 15, Kranj

Ob njenem slovesu se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, pri-
jateljem in znancem. Za vso skrb in zdravljenje se posebej za-
hvaljujemo dr. Jerajevi ter sestrama Nadi in Mojci. Lepo se za-
hvaljujemo g. župniku Plešcu za lepo opravljen pogrebni obred.
Lepa zahvala pevcem kvarteta Škrjančki za prelepo zapete pes-
mi. Hvaležni smo sosedom Cirilove ulice, še posebej ge. Metki
in Poldetu Mezgu. Zahvala gre vsem, ki so našo mamo v tako
velikem številu pospremili na zadnjo pot, ji poklonili toliko sveč
in rož, ki jih je imela tako rada. Zahvala tudi pogrebni službi
Komunale Kranj.

Njeni otroci z družinami
Orehek, Šenčur, Loka pri Tržiču, Kranj, 14. oktobra 2009

ZAHVALA

V 86. letu starosti nas je za vedno zapustila naša draga mama,
stara mama, sestrična, tašča in svakinja

Rozalija Kropivnik
roj. Erzar, p. d. Janezova mama iz Grada

Iskrena zahvala vsem, ki ste ji pomagali v času njene bolezni. V tre-
nutkih slovesa je bila blagodejna in tolažilna bližina vseh, ki ste z
nami sočustvovali, darovali za sv. maše, cvetje, sveče in druge na-
mene, zanjo molili in pokojno pospremili k večnemu počitku.

Hvaležni vsi njeni
Grad, Dvorje, 8. oktobra 2009

Zdaj se spočij izmučeno srce,
zdaj se spočijte, zdelane roke.
Zaprite se utrujene oči.
Le moja drobna lučka še brli.

(S. Makarovič)

ZAHVALA

Dolgost življenja našega je kratka.
Kaj znancev že zasula je lopata!
Odprta noč in dan so groba vrata;
al' dneva ne pove nobena prat' ka.

(F. Prešeren)

ZAHVALA

ZAHVALA

Po hudi bolezni nas je v 85. letu starosti zapustila naša mama, babica in prababica

Julka Šmid
z Loga v Železnikih

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ko ste jo obiskovali v času njene bolezni, gospodu župniku
za lep obred, pogrebnemu zavodu AKRIS in pevcem za petje ob slovesu. Hvala vsem, ki ste

jo pospremili na njeni zadnji poti. Naj počiva v miru. 

Žalujoči vsi njeni
Železniki, Sr. Bitnje, 16. oktobra 2009 

Podjetje FAMILY FROST, 
d. o. o., je letos postalo del

uspešne mednarodne
skupine Eismann group.

Iščemo visoko motivirane,
podjetniško usmerjene

samostojne - 

ZASTOPNIKE/AGENTE (m/ž)
za zastopanje in storitve 

prodaje blaga zunaj prodajaln.
Oblika sodelovanja 

- preko s.p. 
Ponujamo možnost zelo 

dobrega zaslužka.

Za več informacij pokličite 
PE PODREČA 

tel. 051/671-153 Vinko Tršan. 
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TRANSPORTER TINČEK d.o.o.
Vam ponujam PREVOZE ZA 8
OSEB po Sloveniji in v tujino.
VOZILA dajem tudi V NAJEM.

Za vse informacije se obrnite na:
tine.plevnik@gmail.com

041 710 927   

V 69. letu starosti nas je po hudi in kratki bolezni zapustila naša draga
mami, mama in tašča 

Lucija Breznikar
iz Lesc

Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem za
izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče in svete maše ter denarno pomoč.
Prav posebna zahvala gre sosedam Šariki, Marici in Miri za nesebično
pomoč, pogrebni službi Novak, govornici gospe Stuškovi, za ganljive
besede slovesa, pevcem za lepo odpete pesmi, trobilnemu ansamblu za
čudovito odigrane melodije, še posebej gospodu magistru Klemenu
Repetu, za ganljivo zadnjo skladbo, PGD Begunje, gospodu župniku za
obred in vsem ostalim, ki ste našo drago mamo v tolikšnem številu
pospremili na njeni zadnji poti.

Hči Lučka z možem Francijem ter vnuka Renata in Žan
Lesce, 20. oktobra 2009
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Urša Demšar:

"Ne, svojega poklica tu ni-
sem našla, čeprav sem tudi
sama priskočila na pomoč.
Odločila sem se, da bom
vzgojiteljica, tega poklica pa
danes tu ne predstavljajo.
Vseeno mi je všeč."

Suzana P. Kovačič

Zgornja Besnica - Cenik: ko-
stan pet dimežov, mošt tri
dimeže, rokovnaška grmada
deset dimežov ... Seveda pi-
šemo o tradicionalnem Ko-
stanovem pikniku, ki je bil
zadnji dve nedelji v Novi vasi
v Zgornji Besnici. "V obeh
nedeljah skupaj smo spekli
približno osemsto kilogra-
mov kostanja. Ker ga je
zmanjkalo na Gorenjskem,
smo šli ponj še na Dolenj-
sko," je povedal Matej Star-
man, ki je pri peki priskočil
na pomoč besniškim Rokov-
načem, ki vsako leto organi-
zirajo ta piknik, ki privabi
množico obiskovalcev. "Ko-
stanj smo pekli na štirih me-
stih, samo na enem mestu
imamo pet kotlov. Nam je

kar uspevalo, da smo ga pe-
kli sproti in da nanj ni bilo
treba predolgo čakati. Meri-
ce so bile "ta prave", kostanj
pa smo zavijali v stare časo-
pisne izvode Gorenjskega
glasa," je dodal Starman. 

Dimež je rokovnaški de-
nar in je uradna valuta na
Kostanovem pikniku, na ka-
terem imajo svojo menjalni-
co. Za pet dimežov je bilo
treba odšteti evro. "Poseb-
nost letošnjega piknika je
nov bakren kovanec za pet-
deset dimežov, zanj so obis-
kovalci zamenjali deset ev-
rov," je razložil Borut Brezar
iz Rekreativnega društva Ro-
kovnači in nadaljeval: "Pri-
prava piknika je kar velik za-
logaj, med petdeset in šest-
deset Rokovnačev je začelo
delati že v začetku septem-

bra. Poudarek je na tem, da
se predstavi čim več društev
in domačinov iz besniške
doline. Pogoj je, da je vse,
kar je postavljeno na štiride-
setih stojnicah, domače. Do-
gajanje je popestril Pihalni
orkester Alples Železniki, vr-
tec Besnica pa je otrokom
pripravil več lutkovnih pred-
stav in likovni kotiček." 

"Dober kostanj, super po-
strežba, črni prstki, ravno
prav mokro grlo." To je bil
eden od stavkov, zapisanih v
knjigi vtisov. Med obiskoval-
ci je bil tudi domačin, tri-
najstletni Tilen Košir: "S pri-
jatelji smo prišli na kostanj
in na mošt. Dobro je bilo."
Ljudmila Mesec iz Kranja je
bila na pikniku letos že tret-
jič in kot je povedala: "Po-
skusila sem nekaj dobrot,

med drugim kostanj, zdaj
grem še na kos torte na stoj-
nico Irene Novak. Že vna-
prej vam lahko povem, da so
njene torte odlične." Stojni-
ce so bile res polne dobrot.
"Pripravila sem vložene
gobe in rdečo peso, marme-
lade, domačo vegeto, gobovo
pašteto, zaseko, domač kruh
...," je naštevala Vida Habinc
iz Poljšice pri Podnartu. Ani-
ta Eržen iz Škofje Loke pa je
predstavila nekaj prednosti
izdelkov iz pire. "Vse je na-
ravno in gojeno na sloven-
skih tleh ter prijetno za spa-
nje ...," je poudarila.

Če ste v nedeljo zamudili
kostanj, prijetno diši tudi iz
zelene hiške na koncu Kokr-
škega mostu v Kranju. Mala
merica stane dva evra, velika
pa tri ...
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Beno Brence:

"Super prireditev, saj se je
zbrala vsa vas in pokazala,
kaj vse imamo in znamo na-
rediti. Seveda je pomembna
tudi družabnost, svoj poklic
pa sem že izbral. Kmet
bom."

Popestritev 
življenja na vasi
Boštjan Bogataj

V soboto so v Gorenji vasi
obudili prireditev Vaško po-
poldne. Na njej so se pred-
stavili obrtniki in rokodelci,
ki so mladim prikazali ideje
za izbiro poklica. Je kdo na-
šel pot do zaposlitve ali je
šlo le za zabavo?
Foto: Denis Bozovičar

Branko Bjondič:

"Kot domačin sicer poznam
skoraj vse rokodelce in obrt-
nike, ki se danes predstav-
ljamo, vendar je Vaško po-
poldne na lep sončen dan
odlična ideja. Tako se tudi
spoznavamo."

Valentin Bogataj:

"V taki obliki se Vaškega po-
poldneva iz preteklosti ne
spominjam, vendar je ideja
prava. Domačini svoje delo
predstavljajo sosedom,
mladi pa pridobivajo ideje
za svoj poklic."

Tomaž Potočnik:

"Tu smo, ker dobrih sode-
lavcev vedno manjka. Kljub
temu v tej prireditvi vidim
bolj druženje s sosedi in
drugimi podjetniki, prav pa
je, da mladi spoznajo svoje
priložnosti."

Napoved za Gorenjsko

Danes bo pretežno jasno, zjutraj je možna slana. Čez dan
bo zapihal jugozahodni veter. V sredo bo zmerno do pre-
težno oblačno in topleje, pihal bo okrepljen jugozahodnik.
V četrtek bo oblačno in deževno.

Agencija RS za okolje, Urad za meteorologijo

V dveh nedeljah so napekli osemsto kilogramov kostanja. Lične lesene stojnice so delo besniških Rokovnačev. 

Zadišalo je po kostanju
V menjalnici so evro zamenjali za pet dimežov, prav toliko je stala merica kostanja na Kostanovem
pikniku v Besnici. 

Novorojenčki

Minuli teden se je na Gorenjskem rodilo 47 novorojenčkov,
od tega v Kranju 30, na Jesenicah pa 17. V Kranju je prvič za-
jokalo 16 deklic in 14 dečkov. Najlažja je bila deklica z 2.690
grami, najtežji deček pa je tehtal 4.350 gramov. Na Jeseni-
cah se je rodilo 8 deklic in 9 dečkov. Najlažji je bil deček, ki
je tehtal 2.700 gramov, dvema dečkoma pa se je tehtnica
ustavila pri 4 kilogramih.

Kranj

Delavci Zvezde brez plače o negotovi prihodnosti

Delavci kranjske Zvezde, enega zadnjih velikih tekstilnih
podjetij v Kranju, so se včeraj zbrali na zboru delavcev, 
na katerem so lastnika in upravo vprašali o prihodnosti pod-
jetja. "Zanima nas naša prihodnost in izplačilo zaostalih ob-
veznosti, to je prispevkov, septembrske plače in regresa," je
povedal sindikalist Janez Podgorelec. V podjetju zadnje 
tedne kljub velikim naročilom proizvodnja skoraj stoji, saj
nimajo denarja niti za nabavo materiala. B. B.

Kranj

Podražitev naftnih derivatov

Danes so se v skladu z vladno uredbo spet spremenile malo-
prodajne cene naftnih derivatov, tokrat so se vse zvišale. 
95-oktanski motorni bencin se je podražil za dva centa, na
1,099 evra za liter, 98-oktanski bencin za dva centa, na 1,117
evra, dizelsko gorivo za 2,1 centa, na 1,036 evra, in kurilno
olje za 2,6 centa, na 0,593 evra za liter. C. Z.

Puštal

Res orjaški dežnik

Po zadnjem deževju so množično rasli orjaški dežniki 
(Macrolepiota procera). Prav posebno velik je zrasel v Pušta-
lu (občina Škofja Loka), v okolici kmetije Burjovc na Žov-
ščah. Našli so ga Antolinovi, rasel pa je iz hudourniških 
nanosov listja in prsti. Da je bil res velik, pričajo naslednji
podatki: njegova višina je bila kar slabega pol metra (48 cen-
timetrov), premer sicer še ne popolnoma doraslega klobuka
je bil 32 centimetrov, njegova debelina kar 5 centimetrov,
spodnji del beta, ki gleda iz zemlje, pa je imel obseg 13 
centimetrov. Tudi starejši ne pomnijo, da bi že kdaj našli
tako veliko "marelo" s tako zelo mesnatim klobukom. J. A. O.

KRATKE NOVICE
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PREŽIVETJE IN 
PRECEJ DENARJA
V Survivoru ni luksuza. Tekmovalci
kmalu ugotovijo, da z igranjem ne bo
nič. Že po nekaj dneh spoznajo, da na-
rava lahko pokaže tudi svojo temno
plat. / Foto: arhiv Survivor Serbia (FB)

02

LJUDJE

TJAŠA JE POSTALA
BLONDINKA

Janez Pipan je predstavil Karolino, 
InBox je praznoval rojstni dan, Tjaša
je dobila novo frizuro (na fotografiji),
Tina avto, Nuša bo predstavila 
Glenna, zbori pa Avsenika. / Foto: arhiv

organizatorja

KULTURA

TRIDESET LET V
ENEM VEČERU

Sobotna ponovitev junijskega jubilej-
nega koncerta ob 30-letnici Mešanega
pevskega zbora Lubnik je še enkrat
znova navdušila občinstvo v Kristalni
dvorani Sokolskega doma v Škofji
Loki. 
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elevizija TV3 jutri
napoveduje pri-
hod resničnostne-
ga šova Survivor.
Licenčna oddaja

bo na sporedu od srede do
petka ob 20.55. Ljubitelji pu-
stolovščin lahko pričakujejo
privlačne prizore iz neokr-
njene filipinske narave ter 52
dni trajajoče zgodbe o preži-
vetju. Zmagovalec resnič-
nostnega šova bo prejel de-
narno nagrado v vrednosti
sto tisoč evrov, zmagovalec
po izboru gledalcev pa teren-
sko vozilo. 

Prvič v Survivorju sodeluje-
ta tudi dva slovenska tekmo-
valca - med 22 tekmovalci, ki
prihajajo še iz Srbije, BIH in
Makedonije. Pri TV 3 zaradi
obvezujočih določil pogodbe
ne dajejo izjav o identitetah
slovenskih udeležencev, kot
tudi ne o vsebini šova. 

Smo pa ugotovili (kolikor
se je pač dalo in upamo, da
so podatki pravi, da smo prav
povzeli), da naši južni sosed-
je s tem nimajo problemov.
Šov že najdete na Facebooku,
nekatere njihove revije pa so
se o tekmovalcih, vsebini kot
tudi voditelju resničnostnega

šova Andriji Miloševiču raz-
pisale na dolgo in široko. Je
pa na Filipinih skupaj z
ustvarjalno ekipo resničnost-
nega šova Survivor prebivala
tudi Ula Furlan, ki je za slo-
venske gledalce pripravila
spremljajoči televizijski pro-
gram, povezan z geografski-

mi, kulturnimi in družbeni-
mi značilnostmi Filipinov. 

Najpopularnejši šov pa se
je v Bosni in Hercegovini na
Hayat TV (na primer) začel
včeraj zvečer. V soboto so v
enourni oddaji predstavili
vse tekmovalce (na internet-
nih straneh že prej) in med
njimi (glej ga zlomka) sta bila
tudi Gorenjka in Ljubljan-
čan. Klemen Rutar je enaind-
vajsetletnik, ki so ga predsta-
vili kot uspešnega poslovne-
ža, ki se je - kljub briljantnim
rezultatom - pred nedavnim
upokojil v gimnastiki. Nekaj

časa je celo sam živel na Novi
Zelandiji, kar je bila posebna
izkušnja za mladega Ljub-
ljančana. Tridesetletna Tea
Lapanja pa je Škofjeločanka.
Odgovor na vprašanje o treh
željah so zabeležili nekako
takole: da bi v prihodnosti
rada imela svoj posel, našla
moškega, ki ne bi imel rad le
samega sebe in bil seveda
športnik, ker sama obožuje
tek, plezanje, kolesarjenje.
Predstavili so jo kot resno po-
slovno žensko, ki je študirala
tudi v Ameriki, šport pa je del
njenega vsakdanjika. 

PREŽIVETJE IN DENAR
V Survivorju ni luksuza. Če že, potem to predstavljajo zavojček mila, vrečka sladkorja, tablica čokolade.
Tekmovalci kmalu ugotovijo, da z igranjem ne bo nič, pretvarjanje jim največkrat ne znese. Že po 
nekaj dneh spoznajo, da lepa narava lahko pokaže tudi svojo temno plat. Insekti, meduze, strupene
rastline, manjši morski psi ...

Alenka Brun

T

Nasmejana Klemen in Tea, ki smo ju že lahko srečali na
sredini 'preživetveni' zabavi TV3. / Foto: Zaklop

Vse o tem, kaj je Ula doživela,
pa si lahko preberete na
slovenski predstavitveni
strani Survivorja, ki prihaja
na male zaslone v sredo
zvečer. / Foto: Zaklop

Planet Tuš Kranj
24.10.2009

Ste že kdaj nakupovali 
do polnoči?

24.

PLANET TUŠ FEST je enodnevni dogodek never-
jetnih ugodnosti in zabave, ki se bo pod sloga-
nom ''Planet nori do polnoči'' v kranjskem Planetu 
Tuš premierno odvil v soboto, 24. oktobra. Izjemne 
ugodnosti, ki jih bomo kupcem ponudili v trgovi-
nah, restavraciji in zabaviščni ponudbi Planeta Tuš, 
bo spremljala zabava za vse generacije - koncerti, 
nagradne igre, predstave in delavnice. Poseben čar 
pa bo dogodku dodalo praznovanje prvega roj-
stnega dne Planeta Tuš v Kranju.

V Tušu želimo kupcem in obiskovalcem 
ponuditi dan zabave in prijetnega 
druženja ter jim omogočiti nakupe 
po izjemno ugodnih cenah. Celo-
dnevni dogodek, ki bo v soboto, 
24. oktobra, potekal od jutra vse 
do polnoči, bo spremljal zanimiv 
zabaven program. V Nodijevem 
mestu igrač si bodo najmlajši od 
10. ure do 20. ure ogledali pred-
stave, zaplesali s pravljičnimi junaki 
in ustvarjali v različnih delavnicah.

Dogajanje pa ne bo zabavno le za 
najmlajše, v večernih urah bodo 
v Planetu Tuš potekale različne 
nagradne igre in zabava s sku-
pinama KARMA ter E.T., gostje 
pa se bodo lahko posladkali z 
rojstnodnevno torto velikanko. Po 
24. uri pa se zabava seveda ne 
bo končala, saj se bo Tušev festi-
val zabave, z obema skupinama, 
na Bowligu Planeta Tuš nadalje-
val vse do jutranjih ur. 

Vse ugodnosti, ki vam jih bomo na dan Planet 
Tuš Festa ponudili, si boste lahko ogledali dva 
dni pred dogodkom na spletni strani www.pla-
net-tus.si in v posebnem akcijskem letaku. 

š

NAJUGODNEJ·I 

NAKUPI,
NAGRADNE IGRE, 
OTROŠKE PREDSTAVE
IN KONCERTI VSE DO   
  
         URE

b osmi uri se je
pričel DJ pro-
gram, ki se je
nadaljeval z art
video projekci-

jo, ob deseti uri pa je na oder
dvorane Kina Šiška pred ča-
som stopil težko pričakovani
Ali En - velika večina ga je
namreč prvič videla v živo.
Na odru ni bil sam, sprem-
ljal ga je funk band, s kate-

rim je odrapal večino svojih
uspešnic z legendarnih
plošč Leva scena in Smetana
za frende. Prva praznuje
petnajst let, druga pet let
manj. Who is the real Ke-
kec, Burek, Stremetzsky,
Leva scena in druge pesmi
so osvajale naše čutilo za
sluh, ki ga je Ali en dodobra
razvajal. Koncert je trajal le
uro in pol, kar je bilo za
oboževalce raparja premalo.
Postregel nam je z glasbe-
nimi gosti, tako smo lahko

videli Kostjo, Aniko Horvat,
Zlatka, Klemena Klemena,
Omar Naber pa je zarapal
vsem znani komad Stre-
metzsky. Ker je bil koncert
dan pred dogodkom že raz-
prodan, so se odločili, da ga
bodo ponovili na istem kra-

ju ob isti uri, le teden dni
kasneje. Bo pa Ali en obis-
kal tudi gorenjsko prestol-
nico, in sicer 13. novembra.
Po jesenski turneji po Slo-
veniji pa bo Dalaj Egol spa-
kiral kovčke in odšel nazaj v
Indijo. 

ZADETA SI LEPA LJUBLJANA
Stavek, ki je odmeval. Dalaj Egol alias Ali En je napolnil dvorano Kina Šiška.

RADIO TRIGLAV JESENICE, d.o.o., Trg Toneta Čufarja 4, JESENICE
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d osmega do
desetega vino-
toka je na Iz-
bruhovem ba-

zenu potekal hud boj. S po-
močjo besed, domišljije in
izvirnosti so se spopadli 
improvizacijski gladiatorji
Kranja. Turnir improvizaci-
je je potekal v treh sklopih:
v četrtek odprtje in predtek-

movalni del; v petek sta po
končanem predtekmoval-
nem delu nastopila še hu-
morno-kritična Slon in Sa-
dež; zadnji večer pa je bil fi-
nale. Lovoriko oziroma na-
grade v obliki priljubljene

pijače je odnesla ekipa pod
vodstvom Saša Stareta, a
tudi drugouvrščena ekipa s
Boštjanom Gorencom Piža-
mo, starosto kranjske im-
provizacije in humorja, naj-
brž ni ostala žejna. 

SPOPAD BREZ PRELIVANJA
rejšnji teden se je
končno pokazala
zagnanost znanih
kmetov. Glava dru-
žine Marijan se je

trudil, a očitno ni znal moti-
virati tudi drugih. Pobiranje
krompirja je res zoprno
opravilo, vendar je gruča
znanih le pokazala, da se za-
res norčujejo iz kmečkega
dela, kmetov in kmetic. S
takšno njivico bi tako števil-
na skupina morala opraviti
vsaj v dnevu in pol.

Čeprav večina skuša poka-
zati, da jim je malo mar za
zlatnike in zato še manj za
opravljanje nalog, pa se je
vsa sprevrženost in beda po-
kazala v izločitveni oddaji.

Scenarij so si nekateri spisa-
li vnaprej, kdor ga moti pa ...
joj. Prepiranje med Marija-
nom in Salome o tem, kdo je
delal manj, je butasto. Tako
majhen prepirček pa je očit-
no zanetil vojno, saj bo na vr-
sti klanje. Po krompirju je na
vrsti pridobivanje mesa, kot
kaže, pa bo vsaj Artur razka-
zoval svojo moč. 

Ali je vse to nujno za biva-
nje na kmetiji pod Mrzlim
Vrhom, ne vemo, zagotovo
pa prispeva h gledanosti. Je
bil prejšnji teden opažen še
kdo? Ja, Miki, Kranjčan, ki je
žal odšel. Zato pa na kmetijo
ta teden poleg mesarja priha-
ja do sedaj edini zares slavni
kmet - Danijel Popovič. Po-
leg njega še punca, ki bi bila
rada znana - Mateja Malnar.
Kdo?

Znani kmeti pod Mrzlim Vrhom

TEKLA BO KRI
Boštjan Bogataj

P
Matic Zorman

Spopad generacij je minil brez prelivanja krvi. Glavno 
besedo je imela 'beseda'. / Foto: Matic Zorman

Za sobotni glasbeni dodatek je poskrbel kranjski rock bend
Shoeshiners. / Foto: Matic Zorman

O



es lep' pojejo "lub-
nikarji", ampak
Puštalska j' bla pa
don's ta b'l," so si
bili enotni poslu-

šalci po sobotni ponovitvi ju-
nijskega jubilejnega koncer-
ta Pevskega zbora Lubnik,
enega najbolj številnih in
uspešnih mešanih pevskih
zborov na Škofjelloškem.
Zbor, ki je v svoji zgodovini
zapel na več kot sto celove-
černih koncertih, na katerih
je v različnih obdobjih pre-
pevalo več kot dvesto pevk in
pevcev, ki so v tridesetletni
repertoar zabeležili več kot
petsto pesmi, se je tokrat že-
lel predstaviti številnim, ki
so junija ostali pred polno
dvorano. Po uvodnih fanfa-
rah domačega trobilnega
kvarteta Libertas je zbor ob
njegovi spremljavi večer od-
prl s pesmijo Eno si zapojmo
v priredbi Andreja Missona,
ki je posebej za zbor doslej
napisal ali priredil več
skladb, med njimi Puštalsko,
v kateri se tudi poslušalstvo
najbolj prepozna. Po prvem
sklopu pesmi, ki so jih pevke
in pevci, z uspehom jih vodi
Andrej Žagar, izbrali med
skladbami, ki so jih v tridese-

tih letih najraje prepevali, so
sledile pesmi iz držav, v kate-
rih je Lubnik gostoval, kon-
certiral in imel turneje, od
Italije, Rusije, Francije, Dal-
macije, Makedonije do špan-
ske pesmi, v kateri se je prvič
pridružila sopranistka Fran-
cka Šenk, ki je navduševala
tudi v zaključnem delu, v ka-
terem je zbor med drugim
predstavil slovenske narod-
ne in umetne pesmi, od Se-
petove Poletne noči do ljud-
ske Pojdam u rute.

V več kot dve uri trajajo-
čem koncertu je zbor zapel
zelo raznolik repertoar do-

mačih in tujih skladb, bodisi
zborovskih klasik bodisi pes-
mi, za zbor prirejenih iz dru-
gih glasbenih zvrsti. Posega-
nje po različnih glasbenih
zvrsteh dokazuje njihovo pre-
danost petju in hkrati pogum
pri izbiri in študiju njihovega
repertoarja. Zbor ima nedvo-
mno bogate pevske izkušnje,
s smelo izbranim progra-
mom in zares dobro izvedbo
pa je tudi po toliko letih doka-
zal svojo polnokrvnost. V od-
moru so nastopili tudi vse
bolj prepoznavni Poljanski
orgličarji, z zborom pa je pri
več pesmih sodeloval tudi ci-

trar Tomaž Plahutnik, pri
klavirju Katarina Tominec, v
zaključku pa po himni zbora,
ob Avsenikovi Sloveniji tudi
ansambel Suha špaga. Sicer
pa, kako že gre pesem Ob
Sori, da ptiči ob Sori najlepše
pojo ... Pevke in pevci v Lub-
niku pa prav tako. 

V soboto, 24. oktobra, ob
19. uri bo Pevski zbor Lub-
nik v okviru Mednarodnega
cikla koncertov v Jurijevi
dvorani v Stari Loki nastopil
z gosti iz zamejstva, zborom
iz Sovodenj ob Soči in 
Pevskim društvom Sele na
Koroškem.
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KULTURA

TRIDESET LET V ENEM VEČERU
Sobotna ponovitev junijskega jubilejnega koncerta ob 30-letnici Mešanega pevskega zbora Lubnik je
še enkrat znova navdušila občinstvo v Kristalni dvorani Sokolskega doma v Škofji Loki. 

a Loškem odru
so tokrat izbrali
komedijo pri-
znanega avtorja
Petra Shafferja z

naslovom Črna komedija. Po
mnogih letih se pod loško-
odrske deske vrača režiser
Branko Kraljevič: "Prvi izziv
pri režiji sta sicer nekoliko
neobičajno svetloba in tema.
Ko je na odru tema, ker
zmanjka elektrike, naj bi bila
v predstavi svetloba, naj bi
bila situacija jasna, in obra-
tno, ko luči svetijo, pa naj bi
bila tema. Iz tega izhodišča
avtor na principu skritega in
odkritega, zatemnjenega in
osvetljenega, gradi celotno
zgodbo. Na ta način razsvet-
ljuje ljubezenske odnose, ki
so v tej komediji sicer neko-
liko sofisticirani, a so osnova
za humorne zaplete." Gre za
ljubezenski štirikotnik glav-
nega junaka z dvema dekle-
toma in z enim homoseksu-
alcem, ambicija prvega, sicer
umetnika pa je tudi prodati

kipe bogatemu mecenu. V ta
namen si sposodi oziroma
napol ukrade stilno pohištvo,
da bi naredil dober vtis, am-
pak kaj, ko ravno na ogledu
kipov zmanjka elektrike.
"Gledalce bo nedvomno naj-
bolj pritegnilo, kako se ljube-
zenski klobčič razplete," do-
daja Kraljevič, ki je tokrat za-
sedel osem "standardnih" ig-
ralcev Loškega odra, s kateri-
mi je odlično sodeloval: "Vaj
so se lotili zelo zavzeto, po-
zna se, da gre za izkušen gle-
dališki ansambel. Tokrat je
motor vsega Bojan, ki mu je
vloga tako rekoč pisana na
kožo. V njem opažam velik
talent in sem prepričan, da
bi se lahko spopadel tudi z
najzahtevnejšimi gledališki-
mi vlogami."

V vlogi umetnika Brinds-
leyja Millerja bomo tokrat vi-
deli Bojana Trampuša, ki
hkrati praznuje tudi 20 let
ustvarjanja na Loškem odru,
v drugih vlogah pa bodo zaig-
rali še Tamara Avguštin, Juša
Berce, Jože Drabik, Matej
Čujovič, Matjaž Eržen, Petra
Malovrh in Janez Debeljak.

ČRNA KOMEDIJA, 
KI RAZSVETLJUJE
Danes zvečer ob 19.30 bodo na Loškem odru 
premierno uprizorili Črno komedijo. Bojan Trampuš
v glavni vlogi letos praznuje 20 igralskih let.

Škofja Loka

O otroški literaturi 

V sredo, 21. oktobra, ob 19. uri bo v okviru sredinih veče-
rov v Miheličevi galeriji v Kašči pogovor o literaturi za
otroke. Z gosti, pisatelji za otroke, Dimom Zupanom, 
Aksinijo Kermauner in Francijem Rogačem se bo pogo-
varjala Milena Miklavčič. I. K.

Bled

Bohinjski fotografski razgledi 

V sredo, 21. oktobra, ob 19. uri bo v Hotelu Astorija na 
Bledu odprtje fotografske razstave člana Fotokluba Bohinj
Roberta Klančarja. I. K. 

Kranj

Zaključek šolanja uličnega gledališča z lajno

V petek, 23. oktobra, ob 18. uri bo v Šmartinskem domu v
Stražišču zaključek šolanja uličnega gledališča z lajno.
Predavatelj Željko Vukmirica se bo predstavil z monoko-
medijo Povijest moje gluposti. Vstop prost. I. K.

Škofja Loka

V spomin Milenka Arnejška

V petek, 23. oktobra, ob 19. uri bo v kapeli Puštalskega
gradu koncert harmonikarja Jerneja Hostnika, ki ga po-
sveča Milenku Arnejšku. V programu bo sodelovala tudi
violinistka Ana Dolžan. I. K.

Igor Kavčič

R

Nova vokalna skupina
 vabi...

Gosti koncerta:
rogisti Lovske družine Selca

citrarka Polona Vreček
pianist Gašper Jereb

solistka Petra Puhar Kejžar

Našo dejavnost podpirajo: 
MESTNA OBČINA KRANJ / SKB / PBS 
 EKI-KRANJ / BOLLÉ / VIDEO OSKAR

ZAVAROVALNICA TILIA
 MERKUR / STREHA KUHAR
PRO GRAFIKA / MEDIA FILM

BOLERO-OBLAK / ATELJE PUHART
in drugi

Oblikovanje grafične podobe Kranjskega okteta: 
Atelje Puhart

Kranjski       ktet

AVLA MESTNE OBČINE KRANJ
SOBOTA, 24. OKTOBER 2009 

OB 19. URI

Medijski sponzor: Gorenjski Glas

Igor Kavčič

N

Pevski zbor Lubnik je z raznolikim programom pokazal svoje tridesetletne izkušnje 
in pevsko širino. / Foto: Gorazd Kavčič

KULTURNO DRUŠTVO KRANJSKI OKTET, TEKSTILNA UL. 5, KRANJ



FILM, KINO, MODA
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SUDOKU
Navodila: v kvadrate vpišite števila od 1 do 
9 tako, da se ne bo nobeno število ponovilo
ne v vrstici ne v koloni ne v enem izmed 
odebeljenih devetih kvadratov.

Sestavila: Petra F.

KINO SPORED

Torek, 20. 10.
16.00, 18.30 G.I. JOE: VZPON KOBRE
21.00 SIROTA
17.20, 19.20, 21.20 SLOVENKA
16.20, 18.10, 20.00, 21.50
BITKA ZA PLANET TERRA 3D

Sreda, 21. 10.
16.00, 18.30 G.I. JOE: VZPON KOBRE
21.00 SIROTA
17.20, 19.20, 21.20 SLOVENKA
16.20, 18.10, 20.00, 21.50
BITKA ZA PLANET TERRA 3D

Četrtek, 22. 10.
15.40, 17.40, 19.40, 21.40
NADOMESTKI
16.00   G.I. JOE: VZPON KOBRE
18.30, 20.50   FAME: SANJE O SLAVI
16.10 V VIŠAVE 3D sinhronizirano
18.15 BITKA ZA PLANET TERRA 3D
20.00, 21.50 SLOVENKA

Petek, 23. 10.
15.40, 17.40, 19.40, 21.40, 23.40
NADOMESTKI
16.00   G.I. JOE: VZPON KOBRE
18.30, 20.50, 23.10   FAME: SANJE O SLAVI
16.10 V VIŠAVE 3D sinhronizirano
18.15 BITKA ZA PLANET TERRA 3D
20.00, 21.50, 23.50 SLOVENKA

Sobota, 24. 10.
13.30, 15.40, 17.40, 19.40, 21.40,
23.40
NADOMESTKI
16.00    G.I. JOE: VZPON KOBRE
13.40, 18.30, 20.50, 23.10
FAME: SANJE O SLAVI
14.10, 16.10 V VIŠAVE 3D sinhronizirano
18.15 BITKA ZA PLANET TERRA 3D
20.00, 21.50, 23.50 SLOVENKA

Nedelja, 25. 10.
13.30, 15.40, 17.40, 19.40, 21.40
NADOMESTKI
16.00   G.I. JOE: VZPON KOBRE
13.40, 18.30, 20.50   FAME: SANJE O SLAVI
14.10, 16.10 V VIŠAVE 3D sinhronizirano
18.15   BITKA ZA PLANET TERRA 3D
20.00, 21.50 SLOVENKA

Ponedeljek, 26. 10.
13.30, 15.40, 17.40, 19.40, 21.40
NADOMESTKI
16.00   G.I. JOE: VZPON KOBRE
13.40, 18.30, 20.50   FAME: SANJE O SLAVI
14.10, 16.10 V VIŠAVE 3D sinhronizirano
18.15 BITKA ZA PLANET TERRA 3D
20.00, 21.50 SLOVENKA

Torek, 20. 10.
15.40, 18.50, 21.10   BRATA BLOOM
15.20, 17.50, 20.20   
G.I. JOE: VZPON KOBRE
16.20, 18.40, 21.00   OKROŽJE 9
16.30, 19.00, 21.30   SIROTA
20.40   V VIŠAVE
16.00, 18.30   
V VIŠAVE 3D sinhronizirano

Sreda, 21. 10.
15.40, 18.50, 21.10   BRATA BLOOM
15.20, 17.50, 20.20   
G.I. JOE: VZPON KOBRE
16.20, 18.40, 21.00   OKROŽJE 9
19.00 POČITNICE ZA ODRASLE
16.30, 21.30   SIROTA
20.40   V VIŠAVE   
16.00, 18.30    
V VIŠAVE 3D sinhronizirano

Petek, 23. 10.
18.00    G-FORCE
20.00 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI

Sobota 24. 10.
18.00    G-FORCE
20.00 DRŽAVNI SOVRAŽNIKI

Nedelja, 25. 10.
18.00    G-FORCE

Četrtek, 22. 10.
20.00   NESLAVNE BARABE

Petek, 23. 10.
18.00   G-FORCE
20.00   LJUBIMKI

Sobota, 24. 10.
16.00   G-FORCE
18.00 LJUBIMKI
20.00 NESLAVNE BARABE

Nedelja, 25. 10.
16.00   G-FORCE
18.00 LJUBIMKI
20.00 NESLAVNE BARABE

Petek, 23. 10.
19.00 DIRKA NA ZAKLETO GORO

Sobota, 24. 10.
19.00 DIRKA NA ZAKLETO GORO

KINO ŽELEZAR, JESENICE

LINHARTOVA DVORANA, RADOVLJICA

KINO SORA, ŠKOFJA LOKA

PLANET TUŠ, KRANJKOLOSEJ DE LUXE, KRANJ (CENTER)

Rešitev

ljub temu da barve
oblačil s prihodom
prvih hladnih dni
tako v prodajalnah
kot v naši izbiri ob-

lačil drastično potemnijo, ni
potrebe, da bi bili ves čas oble-
čeni v črnino. Modni obliko-
valci nam vedno ponudijo ši-
rok spekter barvnih oblačil, ki
jih lahko kombiniramo s tem-
nimi ali pa z različnimi odten-
ki enake barve. Z različnimi
barvnimi modnimi dodatki
lahko popestrite in privzdig-
nete razpoloženje vaše običaj-
no temne modne oprave. To-
rej če so vsa vaša oblačila tem-
na, si privoščite vsaj obutev,
torbico ali nakit v barvi.

Kraljevska vijolična

Letošnjo sezono boste ode-
ti v vijolično zagotovo delova-
li modno. Najboljša letošnja

kombinacija je vijolična in
modra. Če se odločite za vijo-
lično od glave do pete, kom-
binirajte svetleče materiale z
matiranimi. 

Zemeljski naravni toni 

Različni odtenki rjave, to-
ple rumene ali gorčične ru-
mene in bež barve za vse lju-
bitelje naravnih barv bodo
tudi letošnjo jesen in zimo

lahko krasile vaše garderobne
omare. Predvsem plašči in
jakne v toplih rjavih in oranž-
nih barvnih tonih so pravza-
prav brezčasna jesenska izbi-
ra ne glede na modne trende. 

Živahna zelena

Modni trendi nam že nekaj
sezon narekujejo zeleno bar-
vo in še vedno velja, da je ni-
kar ne zavrzite, saj je spet 'in'.
V kombinaciji s črno ali vijo-

lično so lahko zelena oblačila
edinstvena. Lahko pa si izbe-
rete zelene čevlje ali nakit in
ne pozabite, da jih je spet
modno kombinirati v enaki
barvi kot torbo ali torbico. 

Sive in srebrne

Sivkaste so glavne barve te
sezone ob vedno modni črni.
Torej vse kombinacije črne
in sive s sem in tja kakšnimi
dodatki srebrne, za bolj veče-
ren videz. Enako kot pri vijo-
lični barvi kombiniramo sve-
tleče kose s tistimi, ki imajo
matirano teksturo. 

Tania Mendillo

K

Organizatorji filmskih predstav si pridržujejo pravico do spremembe sporeda.

začetku okto-
bra se je na Bu-
kovniškem jeze-
ru in okolici Mur-
ske Sobote za-

ključilo snemanje celovečer-
nega filma Oče scenarista in
režiserja Vlada Škafarja.
Film je lirična in obenem
pretresljiva ljubezenska
zgodba med sinom in oče-
tom, ki jima ni usojeno žive-
ti skupaj. Film je imel dva-
najst snemalnih dni. V filmu
nastopata Milivoj Roš in
Sandi Šalomon, njuni dialo-
gi potekajo v prekmurščini.

Že 26. septembra se je za-
čelo snemanje dolgo priča-
kovanega tretjega celovečer-

nega filma Arheo režiserja
Jana Cvitkoviča, v produkciji
Stare gare. Film snemajo na
Primorskem in v Furlaniji -
okolica Doberdoba. Jan Cvit-
kovič je tudi scenarist filma.
V glavnih vlogah nastopajo
Medea Novak, Niko Novak
in Tommaso Finzi. 

Jan o svojem filmu pravi:
"V resnici bo v filmu šlo za
proces tvorbe osnovne člove-
ške družbene in intimne ce-
lice. Pra-moški, pra-ženska
in pra-deček se skozi film 
počasi otresejo strahu, sov-
ražnosti, negotovosti in se
povežejo v pra-skupnost, ki ji 
rečemo družina. Pra-film o
pra-družini."

V postprodukciji pa sta
Gremo mi po svoje režiserja
Miha Hočevarja in Janeza
Burgerja Circus Fantrasti-
cus, ki bosta dokončana spo-
mladi 2010.

Pot po slovenskih kinema-
tografih sta v septembru in
oktobru začela Slovenka ter
Osebna prtljaga režiserja Ja-
neza Lapajneta. Se pa v pri-
hodnji sezoni obeta tudi pes-
tra udeležba slovenskih fil-
mov na številnih znanih in
manj znanih filmskih festi-
valih - tako doma kot v tujini.

Alenka Brun

V

mali oglasi
04/201 42 47, e-pošta: malioglasi@g-glas.si
www.gorenjskiglas.si

SLOVENSKI FILMI 
Mimo je 12. festival slovenskega filma. Prihaja
nova filmska sezona. 

LEPOTNE SKRIVNOSTI

BARVNE KOMBINACIJE 
ZA HLADNE DNI
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a OŠ Matije Va-
ljavca v Pred-
dvoru se je mi-
nuli teden vse
vrtelo okoli eko-

logije. Na šoli so v sodelova-
nju z Gorenjskimi elektrar-
nami in občino pripravili
drugi ekoteden. Učenci od
prvega do četrtega razreda so
ustvarjali iz odpadnega ma-
teriala in se naučili, kako je
treba ločevati odpadke. "Lo-
čevanje je pomembno zato,
da uporabljene odpadke pre-
delajo in iz njih še kaj nare-
dijo," je razložila Gaja Gre-
gorc iz 3.a. Tako kot njeni so-
šolci je v šolo prinesla nekaj
odpadkov, ki so jih nato
ustrezno razvrstili po zaboj-
nikih za plastiko, pločevinke,
biološke odpadke, steklo in
nevarne odpadke. Slednje so
pobližje spoznali petošolci,
ki so si ogledali postajo za
nevarne odpadke pred Jelo-
vico. "Nevarne odpadke ne
smeš metati v navadne za-
bojnike za smeti. V šoli smo
zbrali spreje, baterije, lake,
stara zdravila, odslužene
adapterje ... in jih nesli na
odlagališče nevarnih odpad-
kov," sta povedala petošolca
Žiga Tišler in Jan Korent.
Skupaj z vrstniki iz petih

razredov sta spoznavala tudi
pomen zmanjšanja prosto-
rnine odpadkov. 

Šestošolci so spoznavali
sončne elektrarne; namešče-
no jo imajo namreč tudi na
šoli, v sedmem razredu pa
so se posvetili Hidroelektrar-
ni Lomščica. "Izvedeli smo
tudi marsikaj o obnovljivih
virih energije, ki bodo v pri-
hodnosti zaradi podnebnih
sprememb imeli veliko vlo-
go," je povedal sedmošolec
Jaka Zaplotnik. V osmem
razredu so se ukvarjali z
uporabo toplotnih črpalk,
devetošolci pa so se posvetili
novemu načinu ločevanja
odpadkov v Preddvoru. Vsi
učenci so moči združili pri
akciji zbiranja starega papir-
ja. V četrtek so imeli eko ma-
lico, ki je sicer na jedilniku
vsak mesec, učiteljica Maja
Šenk Zidar pa je pripravila
še strokovni posvet za učite-
lje gospodinjstva in vodje
prehrane na temo uvajanja
eko hrane v vrtce in šole. 

"Z letošnjim ekotednom
smo želeli več pozornosti po-
svetiti odpadkom, saj so v
Preddvoru uvedli nov način
zbiranja odpadkov. Po no-
vem ima vsako gospodinj-
stvo poleg klasičnega zaboj-
nika za gospodinjske odpad-
ke še posebnega za ločene

odpadke. Preko učencev
smo želeli osveščati tudi nji-
hove starše. Slednji mi po-
tem večkrat povedo, da jih
otroci pogosto opozarjajo na
pravilno odlaganje odpad-
kov," je povedala koordinato-
rica ekotedna Mira Vizjak.

Kot je dodala, na šoli vsesko-
zi potekajo aktivnosti, pove-
zane z ekologijo. Dvajset let
izvajajo ekološki krožek, že
več let ločujejo odpadke, dva-
krat letno zbirajo star papir,
z 'zeleno stražo' na dva ted-
na očistijo okolico šole ... 

EKOTEDEN V PREDDVORU
Preddvorski učenci so ločevali odpadke, zbirali star papir, ustvarjali iz odpadnega materiala, 
spoznavali sončne elektrarne, uporabo toplotnih črpalk ...

Ana Hartman

N

SUDOKU 
ZA OTROKE

Rešitev:

Navodilo za reševanje:
V mrežo uvrstite številke od 1 do 6. Upoštevajte:
1. V vsaki vrstici je vsaka številka vpisana le enkrat.
2. V vsakem stolpcu je vsaka številka vpisana le enkrat.
3. V vsakem pravokotniku s 3 x 2 polji je vsaka številka vpisana le enkrat.

Sestavila: Eva in Bine 

TISOČ UGANK ZA MALČKE
Franc Ankerst vam zastavlja naslednjo uganko:

Kaj se zgodi, ko sonce zaspi,
zbudijo se zvezde in luna žari? 

Do petka nam pošljite SMS z vsebino ug+rešitev+ime,
priimek in naslov na številko 031/691 111. Nekdo bo pre-
jel knjižno nagrado. Ime nagrajenca bomo objavili pri-
hodnji torek. Rešitev prejšnje uganke se glasi milni
mehurček. Izžrebali smo Ano Treven.

Gasilci za en dopoldan

V gasilskem domu PGD Golnik je bilo pred kratkim tretje
družabno srečanje in tekmovanje v gasilskih veščinah za
otroke iz golniškega vrtca Ostržek ter njihove starše. Pri-
javljenih je bilo petnajst ekip, tekmovalo pa jih je devet, ker
so se nekateri otroci odločili, da bodo raje počakali še eno
leto. "Pripravili smo jim tri discipline in sicer zbijanje
tarče, zlivanje vode in strel na gol," je povedal Matjaž Bo-
gataj, predstavnik Gasilske zveze Mestne občine Kranj in
vodja tekmovanja. Najboljše tri ekipe so prejele pokale, ki
jih je sponzoriral PGD Golnik. Zmagal je Blaž Perko, dru-
ga je bila Nina Torč in tretji Jaka Drolc, seveda s pomočjo
odraslih. Prav vsi tekmujoči otroci so prejeli medalje.
"Med kuvertami presenečenja pa smo izžrebali "najstarej-
šo" družino Torč in ji podelili prehodni pokal," je povedala
Damijana Bogataj, vodja vrtca Ostržek. Po tekmovanju je
bila nenapovedana gasilska vaja. "Zagorelo je v kuhinji
gasilskega doma na Golniku. Prikazali smo, kakšni so
postopki od klica na 112 naprej," je razložil Tone Ožbolt,
poveljnik PGD Golnik. S. K. 

Ločevanje odpadkov v 3.a / Foto: Tina Dokl

Iz odpadnega materiala so nastali različni izdelki. / Foto: Tina Dokl

4NAGRADNO VPRAŠANJE

NAPIŠI IME in PRIIMEK
NAJPOMEMBNEJŠEGA 
SLOVENSKEGA PESNIKA

Napiši pravilen odgovor. Izreži ga in prilepi na dopisnico. 
Pripiši še svoje ime in priimek ter pošlji na naslov: Zavod za turizem Kranj, 
Glavni trg 2, 4000 Kranj, ZA KRANČKA, najkasneje do 12. novembra 2009.

Med prispelimi odgovori bomo izžrebali tri nagrajence, ki bodo prejeli majico s podobo Krančka.

KRANČKOVI ZAKLADI 4

NAGRAJENCI (3) :

Kjer je danes Prešernov gaj
drugi svetovni vojni so se Kranjčani odločili, da bodo na tem mestu 
uredili spominski park. Najpomembnejši spomenik v parku je seve-
da spomenik na grobu dr. Franceta Prešerna. Njemu sem odnesel 
rože. Če se boste odpravili na sprehod po Prešernovem gaju, pa si 
lahko ogledate tudi nagrobnik pesnika Simona Jenka, spomenik 
bazoviškim žrtvam, obeležje izumitelja Janeza Puharja ter 
grobnico, kjer so pokopani člani znane kranjske družine Majdič. V 
njej je tudi marmorni relief, ki ga je naredil kipar Ivan Zajc. Torej je 

Zajc le priimek kiparja. Jamar Francelj mi 
je razložil, da je grobnica prostor ali stavba, 
kjer so pokopani umrli ljudje. Tistim, ki še 
ne veste  kaj je relief  naj povem, da je to 
vrsta kipa, ki je narejen na plošči.

Prešernov gaj

En škratovski pozdrav, otroci! 
Zdi se mi, da imate tisti, ki ste 
v šoli, že kar veliko dela, a ne? 
No, jaz sem tokrat raziskoval 
Prešernov gaj. Tam sem našel 
veliko zanimivih spomenikov 
in celo grobnico. Ali veste kaj 
je grobnica? Krtek Lovro mi je 
povedal, da je v njej relief Zajca. 
Ampak jaz nisem videl 
nobenega  zajca! 
Mogoče bo o tem kaj več vedel 
jamar Francelj. Na spomenik 
največjemu slovenskemu 
pesniku pa sem položil šopek 
rož. Pa ne tistega, ki sem ga 
nabral za Angelco!

DANES PA REČEMO 
KAKŠNO O MOJI 
BANKI … 
KOT VESTE, V BANKO 
NOSIM KRANČKOVE KOVANCE. 
DA SE MEDTEM, KO JIH KRANČEK 
NE POTREBUJE, NEKOLIKO 
OKREPIJO IN PORASTEJO. 
SVETUJEM, DRAGI MLADI 
PRIJATELJI, DA TO STORITE TUDI 
VI! NE ZAPRAVITE VSE ŽEPNINE 
NAENKRAT, RAJE JO PO MALEM 
SHRANJUJTE V BANKI. TJA ČIM BOLJ 
REDNO NOSITE PRAZNIT TUDI SVOJE 
HRANILNIKE. SE SPLAČA – TAKO SE 
VELIKO HITREJE NABERE DOVOLJ 
ZA NAKUP SLASTNEGA MEDENEGA 
KOLAČA! 
PA BREZ SKRBI. 
VAŠI ZAKLADI SO V MOJI BANKI 
VARNEM. TO JE NAMREČ ZELO 
TRDNA IN ZELO DOBRO VAROVANA 
STAVBA. KAKO TUDI NE, SAJ STOJI 
ZRAVEN POLICIJSKE POSTAJE! 

Andraž Kokalj, Železniki
Urška Košnik, Kranj
Klemen Avsec, Črnuče

 NA

, je bilo v preteklosti pokopališče. Po 

, ,

Obisk muzeja

V torek, 7. oktobra, smo se odpravili v muzej v Železnike.
Gospa Katja Mohorič Bonča nam je razložila vse o zgodovini
Železnikov. Pokazala nam je tudi celoten muzej. V muzeju
smo videli razne makete. Šli smo tudi v sobo s čipkami. Videli
smo polno čipk. Med drugim tudi fotografijo, ki prikazuje
obleko iz samih čipk, ki so jo tri sestre sešile za špansko
princeso. Na fotografiji ima ena od sester to obleko oblečeno.
Na koncu obiska smo imeli še delavnico. Izdelali smo pod-
lage za igrico Mlin. V muzeju smo se imeli zelo lepo. 

Jerca Kavčič, 5. razred, PŠ Dražgoše

ZA
VO

D
ZA

TU
R

IZ
E

M
 K

R
AN

J,
 G

LA
VN

IT
R

G
 2

, 
K

R
AN

J



kupejevsko karose-
rijsko različico Mega-
na so pri Renaultu
pokazali, da je bilo

oblikovalcem dovoljeno izži-
veti svojo domišljijo v precej
večji meri, kot smo bili pri tej
francoski znamki vajeni do-
slej. A kljub temu, da ta avto-
mobil na cesti vzbuja pozor-
nost in napeljuje na športnost,
vseeno ne gre za čistokrvnega
športnika. Pri kreiranju zuna-
njih potez krojači avtomobil-
ske pločevine zagotovo niso
imeli v mislih starejše genera-
cije, kajti avtomobil je preveč
drzen, da bi si za volanom lah-
ko predstavljali nekoga, ki je
že preživel svoje najbolj
ustvarjalno udobje. Z agresiv-
nim sprednjim delom, miši-
častimi boki in visokim ter na-
buhlim zadkom deluje všeč-
no, manj veselja pa je, ko se je
treba spustiti precej nizko v
potniško kabino. Kot bolj ali
manj velja za vse kupeje, je za
dostop do zadnjih sedežev tre-
ba pokazati precej gibčnosti,
vzdolžnih centimetrov pri-
manjkuje in tudi potniške gla-
ve so blizu strehe, povsem

drugače pa se sedi spredaj,
kjer zadreg s prostornostjo ni. 

Voznika pričaka enaka ar-
maturna plošča kot v petvratni
karoserijski izvedbi, kar je za
tiste z več adrenalina, drobno
razočaranje. Potem sledi še
nekaj težko razumljivih po-
drobnosti, na primer pretira-
no osvetljen digitalni prikazo-
valnik hitrosti, ki je moteč zla-
sti v nočnem času in preveč
stikal za nastavitev komunika-
cijskega sistema in radijskega
sprejemnika. 

Čeprav je 1,6-litrski bencin-
ski štirivaljnik vsaj v začetku
dokaj obetaven, se hitro raz-

krije njegova šibkost, ki je očit-
na predvsem, ko se je treba z
avtomobilom zapoditi v kla-
nec. Njegova sapa poide tako
hitro kot pri tekaču, ki mora s
seboj nositi preveč kilogra-
mov; skratka ta stroj je prema-
lo energičen za voznike, ki v

tem Meganu vidijo športnika.
Komur zadošča že športna zu-
nanjost in zmerno dinamičen
motor, sicer ne rabi nič druge-
ga. Pravi športni sladokusci pa
so prav gotovo pričakovali več.
Ampak Renault se je nenaza-
dnje šele prebudil iz dremeža.
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AVTOMOBILIZEM

Matjaž Gregorič

S

POMANJKANJE ŠPORTNEGA DUHA
Test: Renault Megane Coupe 1,6 16V Dynamique

TEHNIČNI PODATKI

Gibna prostornina: 1598 ccm 
Največja moč pri v/min: 81 kW/110 KM 
Najvišja hitrost: 195 km/h
Poraba goriva po EU norm.: 10,9/ 5,9/ 6,2/ l/100 km 
Maloprodajna cena: 16.990 EUR 
Uvoznik: Renault Nissan Slovenija, Ljubljana

NA KRATKO

PETROL: Na Petrolovih be-
ncinskih servisih po vsej
Sloveniji se je začel mesec
preventive. Do 15. novem-
bra lahko vozniki opravijo
brezplačni preventivni pre-
gled svojega vozila. V času
akcije bo na Petrolovih ben-
cinskih servisih poskrbljeno
tudi za nakup potrebnih re-
zervnih delov, ki jih bodo
Petrolovi uslužbenci name-
stili brezplačno. Partner
Meseca preventive je Svet
za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu Republi-
ke Slovenije.

FIAT: Fiat 500 je od začetka
oktobra naprodaj tudi v Bra-
ziliji. V tem obdobju bo pro-
daja stekla tudi v Kolumbiji,
Barbadosu in Panami; še
pred koncem leta 2009 pa
bo predstavljen tudi na Ja-
majki. Fiat 500 je v Braziliji
na voljo z dvema paketoma
opreme, poganja pa ga mo-
tor 1,4 16 v 73,5 kW/100 KM
v kombinaciji s 6-stopenj-
skim ročnim menjalnikom
ali 5-stopenjskim robotizira-
nim menjalnikom Dualogic.
Pogonski sklop in vzmete-
nje je bilo prilagojeno lokal-
nemu trgu: sistem vbrizga
je bil prirejen za gorivo z 22
odstotki etanola. M. G.

ružina Audijeve-
ga modela A5 je
bogatejša za tret-
jega člana, ki sliši

na ime sportback. Novinec v
svoji karoserijski zgradbi
združuje eleganco kupeja,
uporabnost kombija in udo-
bje limuzine. Audi A5 sport-
back je dolg 4,71 metra in je
nastal kot logična posledica
oziroma kot sredstvo za pri-
vabljanje tistih kupcev, ki bi
radi v enem avtomobilu ime-
li skoraj vse. Sprednji del je
seveda v znamenju že vide-
nih hišnih oblikovnih smer-
nic, med katere spadajo tudi
dnevne luči s svetlečimi dio-
dami. Bočne linije se športno
elegantno sprehodijo do dol-
gega kombilimuzinskega
zadka, ki je dovolj samosvoj,
da ga je mogoče na hitro pre-
poznati. Ob tem ne gre pre-
zreti, da ima športnik zelo
ugoden količnik zračnega
upora in v prid varnosti trdno
karoserijsko zgradbo. Prtljaž-
na vrata so velika in pod se-
boj skrivajo prostoren prtljaž-

nik, v katerega gre najmanj
480 litrov prtljage, s podira-
njem naslonjal zadnjih sede-
žev pa se poveča na 980 li-
trov. Kot je pri Audiju že v
navadi, voznika in sopotnike
pričaka urejena notranjost s
premišljeno izbranimi mate-
riali in predvsem z urejeno
armaturno ploščo. A5 sport-
back je sicer zasnovan kot šti-
risedežni avtomobil z nekoli-
ko nižje nameščeno zadnjo
klopjo.

Motorna izbira je že znana
iz drugih družinskih mode-
lov, trenutno jo v bencin-
skem delu začenja 2,0-litrski
turbinsko podrti štirivaljnik
(132 kW/180 KM), ki mu sle-

di njegova močnejša izvedba
(155 kW/211 KM) in še 3,2-
litrski šestvaljnik (195 kW/
265 KM). Tudi pri turbodi-
zelskih izvedbah ni nobenih
neznank, osnovni je 2,0-litrs-
ki motor (105 kW/143 KM),
njegova močnejša izvedba
(125 kW/170 KM), nato še
2,7- in 3,0-litrski šestvaljnik
(140 kW/190 KM in 176
kW/240 KM). Kmalu prihaja
še 1,8-litrski bencinski štiri-
valjnik (118 kW/160 KM), že
zdaj pa so na voljo različni
menjalniki in pri nekaterih
motorjih štirikolesni pogon
quattro. Trenutno je treba za
najcenejši A5 sportback od-
šteti 38.644 evrov.

MOČAN VETER IZ TREH SMERI
Audi v svojo modelno družino dodaja novi A5 Sportback.

Matjaž Gregorič

D
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reteklo sredo je go-
renjski fotograf Ja-
nez Pipan v avli je-
seniške bolnišnice
razstavil svoje foto-

grafije in predstavil fotomo-
del s Štajerskega, Maribor-
čanko Karolino Perko. Raz-
stavo je poimenoval kar Gla-
mur s Karolino. Petnajst veli-
kih fotografij boste lahko
ogledovali do srede novem-
bra, je pa razstava dobrodel-
na in prodajna, tako da bo
ves zbrani denar namenjen
nakupu likovnega materiala
za otroški oddelek jeseniške
bolnišnice. 

Ameriška gospodarska
zbornica je z ameriško amba-
sado in ITF-om (Internatio-

nal Trust Fund for Demining
and Mine Victims - Medna-
rodna organizacija za razmi-
niranje in pomoč žrtvam
min) že šestič izpeljala Noč ti-
sočerih večerij. Na lanski do-
brodelni večerji so zbrali oko-
li 44 tisoč evrov, zbrani zne-
sek pa so ameriške in kanad-
ske dobrodelne organizacije,
zbrane pod okriljem Adopt-
A-Minefield, podvojile. Letos
pa so v ljubljanski dvorani
Union zbrali 36 tisoč evrov
(oziroma 72 tisoč), denar pa
bo šel za očiščenje območja v
Karlovški županiji na Hrva-
škem. Slavnostni gost večera
je bil Mitja Gaspari, zbrane
na dogodku pa je zabavala
Manca Špik.

Ljubljanski klub InBox pa
je uradno upihnil prvo sveč-
ko. Piko na i je več kot sto za-

bavam postavil londonski
duet Shapeshifters. Ob izbra-
nih didžejih so večer s šov
programom popestrili še arti-
sti Ambiental Performances,
kitarist Mark Ceilinger, mul-
tiinštrumentalist Denis Be-
ganovič Kay Kay (Turbolent-
za) ter Sylvain s pevko Laro
Love (Leeloojamais). Vročica
v InBoxu pa se nadaljuje že
konec tedna (23. oktober), ko
se v Slovenijo po dolgem
času vrača eden največjih
ljubljencev slovenskega klub-
skega občintsva DJ Rush.

Pred kakšnim tednom pa
je v Cankarjevem domu pote-
kal 10. Slovenski frizerski fe-
stival. Na njem je ravno tako
desetič s svojo ekipo nastopil
tudi Stevo Pavlovič. Njegov
nastop je bil zanimiv, ker je
poleg predstavitve kolekcij

Pure Collection in Aliens po-
skrbel tudi za nov videz miss
Universe Tjaše Kokalj. Med-
tem pa, ko je Tjaša dobila
novo pričesko, so Mariborča-
ni letošnji miss Slovenije
Tini Petelin podelili Kio - se-
veda v modni beli barvi.

RTV Slovenija pa prireja
jazzovski glasbeni dogodek
Glenn Miller Revival z Big
Bandom RTV Slovenija in
solistko Nušo Derenda pod
taktirko dirigenta Emila
Spruka. Koncertni večer bo
danes zvečer v Linhartovi
dvorani Cankarjevega doma
ob 20. uri. KUD bratov Avse-
nik in Galerija Avsenik iz
Begunj na Gorenjskem pa
skupaj 24. oktobra priprav-
ljata že tretji zborovski kon-
cert Avsenikove glasbe Vri-
skal sem, pel.

DRUŽABNA KRONIKA

Po napadu odpovedala turnejo

Leona Lewis je odpovedala nadaljnjo pro-
mocijo avtobiografije, potem ko ji je na-
padalec, 29-letni Peter Kowalczyk, pognal
strah v kosti. Med podpisovanjem knjige
v Londonu jo je fizično napadel, in čeprav
hujših poškodb ni utrpela, jo je incident

močno pretresel. Policija je napadalca aretirala, obtožen
je napada in bo do sojenja, ki naj bi bilo konec meseca,
v psihiatrični oskrbi. Šlo naj bi za bolnika s paranoično
shizofrenijo.

Toži menedžerja

Nicolas Cage je vložil dvajset milijonov
dolarjev vredno tožbo proti svojemu ne-
kdanjemu menedžerju Samuelu Levinu,
ki naj bi povzročil finančni polom. Obto-
žuje ga, da ni plačeval davkov in da je vla-
gal v tvegane nepremičninske posle, za-

radi česar je utrpel katastrofalne izgube. 45-letni Cage
velja za enega najbolj plodnih hollywoodskih igralcev,
doslej je posnel več kot petdeset filmov, lani je po poda-
tkih Forbesa zaslužil dobrih štirideset milijonov dolar-
jev, v prihodnjih dveh letih pa v kinodvorane prihaja šest
njegovih filmov.

Sovraži mobilnike

Vince Vaughn še vedno ni kupil mobilne-
ga telefona, kadar pa mora koga poklica-
ti, si ga sposodi od prijateljev. "Zame po-
staja problem, ker javne telefonske govo-
rilnice izginjajo. Ljudi okrog sebe sprav-
ljam ob živce, ko uporabljam njihove mo-

bilnike. Pred kratkim sem začel uporabljati elektronsko
pošto, ki mi je všeč, a mobilni telefoni me spravljajo ob
živce. Nikoli ga ne bom imel, razen če bo res nujno,"
pravi igralec.

Trije sinovi v dveh letih

Lil Wayne je potrdil, da pričakuje četrtega
otroka, vsak od njih pa ima drugo mamo.
"Imel bom tri sinove," se je za BBC po-
hvalil raper. Igralka Lauren London je
septembra rodila dečka z imenom Len-
nox Samuel Ari, oktobra lani pa je nezna-

na ženska rodila sina, ki nosi njegovo ime Dwayne Car-
ter III. Nosečniški trebušček te dni razkazuje njegovo
nekdanje dekle, R&B pevka Nivea, s katero sta obudila
romanco. Ima pa tudi devetletno hčer Reginae z bivšo
ženo Antonio Carter.

TJAŠA JE POSTALA BLONDINKA
Janez Pipan je predstavil Karolino, InBox je praznoval rojstni dan, Tjaša je dobila novo frizuro, Tina
avto, Nuša bo predstavila Glenna, zbori pa Avsenika.

Zbrane sta na dobrodelni večerji nagovorila tudi predsednik
Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji Tomaž Lovše in
izvršna direktorica Ajša Vodnik. / Foto: Zaklop

Shapeshifters. Simon in Max, ki je praznoval rojstni dan,
sobotno jutro pa sta v družbi oboževalk dočakala ob 
okušanju (ljubljanskega) bureka. / Foto: arhiv organizatorja (Žiga Intihar)

Stari maček Sylvain s pevko Laro Love vedno navduši 
občinstvo. / Foto: arhiv organizatorja (Žiga Intihar)

Alenka Brun

P

Nuša Derenda danes zvečer obljublja obilico jazza in še več
Glenna Millerja. / Foto: arhiv organizatorja

Mariborska poslovna ženska Karolina Perko je med
drugim tudi direktorica izbora Miss Snow Queen EU,
precej pa iskana tudi kot fotomodel srednjih let. Pred
kratkim je že dobila ponudbo za nastop v Nemčiji, kjer
bo sodelovala z znano agencijo. / Foto: Janez Pipan

VRTIMO GLOBUS

Tina je dobila avto, Tjaši pa je Stevo popolnoma spremenil
videz. / Foto: arhiv organizatorja

Brez lepotic v InBoxu ne gre: plejbojeva zajčica Tina Lah in
missica Tara Zupančič. / Foto: Foto: arhiv organizatorja (Žiga Intihar)




